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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 грудня 2015 року 

 

 

 

Про проекти законів України 

про внесення зміни до статті 15 Закону України 

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

посилення соціального захисту членів сімей загиблих 

(реєстр. № 3150, доопрацьований) 

та  

про внесення змін до Закону України  

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

відновлення належного рівня соціального забезпечення 

(реєстр. № 3150-1) 

 

Повторно розглянувши проекти законів України про внесення зміни до 

статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту" щодо посилення соціального захисту членів сімей загиблих (реєстр.               

№ 3150 від 11.12.2015 року, доопрацьований), поданий народними депутатами 

України Третьяковим О.Ю., Порошенком О.П., Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В., 

Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р. і Рибчинським Є.Ю., та про внесення 

змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту" щодо відновлення належного рівня соціального забезпечення (реєстр. 

№ 3150-1 від 25.09.2015 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 з 1 липня 2015 року учасникам війни, членам сімей загиблих 

(померлих) військовослужбовців, партизанів, підпільників (далі члени сімей 

загиблих) та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, пільги 

з оплати за користування житлом, житлово-комунальними послугами (газом, 



електроенергією, скрапленим балонним газом для побутових потреб), 

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та 

виробів медичного призначення, безплатне першочергове зубопротезування 

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 (1710 грн.). 

Законопроектами пропонується внести зміни до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту» та надати право на 

зазначені вище пільги без урахування середньомісячного сукупного доходу 

сім'ї: 

1) членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних: під час участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, в тому числі із числа волонтерів та добровольців; 

під час участі у Революції Гідності - законопроектом за реєстр. № 3150 

(доопрацьованим); 

2) членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (партизанів, 

підпільників), учасникам війни та особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною - законопроектом за реєстр. № 3150-1.  

Згідно узагальнюючого висновку Головного науково – експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроекти можуть бути прийняті за основу з 

урахуванням висловлених зауважень.  

Підтримуючи ідею законопроектів щодо необхідності посилення 

соціального захисту вразливих категорій громадян та враховуючи фінансово-

економічну ситуацію в Державі, члени Комітету погодились з пропозицією 

законопроекту за реєстр. № 3150 (доопрацьованого) щодо підвищення рівня 

соціального захисту членів сімей осіб, які загинули або померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній 

операції (забезпеченні її проведення, в тому числі із числа волонтерів та 

добровольців) та під час участі у Революції Гідності. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту членів 

сімей загиблих (реєстр. № 3150, доопрацьований), поданий народними 

депутатами України Третьяковим О.Ю., Порошенком О.П., Бурбаком М.Ю., 

Загорієм Г.В., Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р. і Рибчинським Є.Ю., за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому як 

Закон. 

Щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України 

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

відновлення належного рівня соціального забезпечення (реєстр. № 3150-1), 

поданим народними депутатами України Королевською Н.Ю. та Солодом 

Ю.В., залишається чинним рішення Комітету від 11 листопада 2015 року. 



2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

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

 

Голова Комітету      О. ТРЕТЬЯКОВ 

 

 


