
 

 

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 22 лютого 2017  року 

 

 

 

 

Про проекти законів України 

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

гарантії їх соціального захисту" щодо надання членам сімей загиблих пільг 

без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї 

(реєстр. № 5713) 

та  

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

соціального захисту" щодо надання пільг без урахування середньомісячного 

сукупного доходу сім'ї 

 (реєстр. № 5713-1) 

 

 

Розглянувши проекти законів України про внесення зміни до статті 15 Закону 

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

членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу 

сім'ї (реєстр. № 5713 від 25.01.2017 року), поданий народними депутатами України 

Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В., Гаврилюком М.В.,                     

Шухевичем Ю-Б.Р., Рибчинським Є.Ю. і Куніциним С.В., та про внесення змін до 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

щодо надання пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї                           

(реєстр. № 5713-1 від 10.02.2017 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 учасники війни, члени сімей загиблих 

(крім членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та учасників 
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Революції Гідності) та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 

мають право на пільги з оплати за користування житлом, житлово комунальними 

послугами (газом, електроенергією, скрапленим балонним газом для побутових 

потреб), право на безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних 

препаратів та виробів медичного призначення, безплатне першочергове 

зубопротезування 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 (у 2017 році - 

2240 гривень). 

Законопроектами пропонується внести зміни до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту» (далі – Закон про статус 

ветеранів війни) та надати право на зазначені вище пільги без урахування 

середньомісячного сукупного доходу сім'ї: 

1) законопроектом за реєстр. № 5713 – всім членам сімей загиблих (зміни 

вносяться до статті 15 Закону про статус ветеранів війни). 

На сьогодні в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги,  перебуває 183,4 тисяч членів сімей загиблих (померлих). 

Пропозиція про надання цій категорії осіб права на пільги без урахування 

доходу сім’ї не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України на 

2017 рік, оскільки: 

1) середній розмір пенсійної виплати у більшості членів сімей загиблих 

становить близько 2 000 гривень, тобто не перевищує величини 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї, розмір якого становить у 2017 році - 

2240 гривень, відповідно, вони вже мають право на пільги; 

2) значна частина членів сімей загиблих отримує субсидію для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. 

Тобто, норми законопроекту для сімей загиблих мають більше моральний, 

аніж  матеріальний аспект. 

Водночас, законопроект потребує внесення технічної правки, а саме 

необхідно слово «сьому» замінити на слово «дев’яту»;  

 

2) законопроектом за реєстр. № 5713-1 – всім членам сімей загиблих, 

учасникам війни та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною 

(зміни вносяться до статей 14, 15 та 16 Закону про статус ветеранів війни). 

На сьогодні в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги,  перебуває 599 786 учасників війни та 39 осіб, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною. 

Середній розмір пенсійної виплати на січень 2017 року становить: у 

учасників війни - 1862,41 гривень; у осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною -  14013,64 гривень. 

Міністерство соціальної політики України та Міністерство оборони 

України підтримують законопроект за реєстр. № 5713. 

Міністерство фінансів України зазначає, що надання соціальних гарантій 

громадянам має вирішуватися комплексно, виходячи з єдиних принципів та норм 

з урахуванням фінансових можливостей держави та забезпечення своєчасним і в 
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повному обсязі фінансуванням уже прийнятих рішень щодо соціального захисту 

населення. 

Питання посилення соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) 

неодноразово порушувалось ветеранською громадськістю, у тому числі під час 

спільної зустрічі Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Голови Комітету у 

справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції 

та людей з інвалідністю Третьякова О.Ю. та Міністра соціальної політики України 

Реви А.О. з представниками Української Спілки ветеранів Афганістану, яка 

відбулась 19.12.2016 року. Саме за результатами цієї зустрічі і підготовлений 

законопроект за реєстр. № 5713. 

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. 

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 надання членам 

сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї                          

(реєстр. № 5713), поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю., 

Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В., Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р., 

Рибчинським Є.Ю. і Куніциним С.В., за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти за основу і в цілому як Закон з урахуванням технічної правки, а саме 

слово «сьому» замінити на слово «дев’яту»;  

- проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо надання пільг без 

урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї (реєстр. № 5713-1), поданий 

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

результатами розгляду в першому читанні відхилити. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

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

 

 

 

 

Голова Комітету      О. ТРЕТЬЯКОВ 
 
 

 


