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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 22 березня  2017 року  

 

 

Про проекти законів України «Про внесення зміни  

до статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»  

щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю»  

(реєстр. № 6155) та «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

транспортного обслуговування та пільгового проїзду осіб з інвалідністю» 

(реєстр. № 6155-1) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення зміни до статті             

31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо транспортного 

обслуговування осіб з інвалідністю (реєстр. № 6155 від 02.03.2017 р.), поданий 

народними депутатами України Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю., 

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

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

транспортного обслуговування та пільгового проїзду осіб з інвалідністю 

(реєстр. № 6155-1 від 20.03.2017 р.), поданий народними депутатами України 

Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В., Комітет зазначає наступне. 

Законопроектами за реєстр. № 6155 та № 6155-1 пропонується внести 

зміни до статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та 

визначити, що особи з інвалідністю, які проходять реабілітацію в 

реабілітаційних установах, забезпечуються реабілітаційними установами 

безоплатним транспортним обслуговуванням у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування 
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державної політики у сфері праці та соціальної політики (Мінсоцполітики 

України). 

У підпорядкуванні Мінсоцполітики України є 8 реабілітаційних установ, 

які фінансуються із спеціального фонду державного бюджету України (за 

рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання 

роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з 

інвалідністю): центри професійної реабілітації, розташовані у Київській 

області, містах Вінниці, Львові, Краматорську; Державний комплекс 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів, розташований у м. Миколаєві; центри 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів, розташовані у містах Луцьку та 

Вінниці; Всеукраїнський центр реабілітації інвалідів «Віра, надія, любов», 

розташований у Чернівецькій області.  

Типовими положеннями про реабілітаційні установи, затвердженими 

Мінсоцполітики, передбачено, що реабілітаційні установи можуть 

здійснювати на безоплатній основі транспортне обслуговування осіб, які 

проходять в них реабілітацію. Проте, при реалізації цієї норми виникають 

складнощі, оскільки Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 

передбачено, що люди з інвалідністю забезпечуються безоплатним 

транспортним обслуговуванням до місця реабілітації і до місця проживання у 

разі, якщо проходять реабілітацію в реабілітаційних установах у сільській 

місцевості. 

Законопроектом за реєстр. № 6155-1 пропонується додатково внести 

зміни до статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», згідно з якими: 

1) надати право: 

- на безплатний проїзд в міському транспорті (крім таксі та 

метрополітену) людям з інвалідністю ІІІ групи (на даний час право на 

безплатний проїзд в міському транспорті (крім таксі) мають люди з  

інвалідністю І та ІІ груп та діти-інваліди); 

- на безплатний проїзд всіма видами приміського транспорту людям з 

інвалідністю та дітям-інвалідам (з чинного законодавства ця норма вилучена з 

01.06.2015 року); 

2) встановити, що  реалізація права на пільговий проїзд людьми з 

інвалідністю та дітьми-інвалідами, в разі запровадження автоматизованої 

системи обліку оплати проїзду, здійснюється на підставі електронного квитка, 

який видається на безоплатній основі.  

Тобто, змінами до Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», передбаченими законопроектом за реєстр. № 6155-1, 

пропонується відновити положення цього Закону в частині пільгового проїзду 

для осіб з інвалідністю, які діяли до прийняття Закону України «Про внесення 

змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів 

України» від 28.12.2014 р. № 76-VІІІ. 

Комітет підтримує соціальну спрямованість поданих законопроектів. 

Водночас акцентує увагу на те, що на розгляді у Верховній Раді України 
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знаходяться законопроекти за реєстр. № 2069, 2069-1 та 2069-2, якими 

пропонуються шляхи врегулювання питання визначення права людей з 

інвалідністю, дітей-інвалідів та осіб, які їх супроводжують, на безплатний 

проїзд всіма видами міського та приміського транспорту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України підтримує прийняття законопроектів за реєстр. № 6155 та № 6155-1  у 

першому читанні за основу. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні» щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю (реєстр.       

№ 6155 від 02.03.2017 р.), поданий народними депутатами України 

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

Рибчинським Є.Ю., Гаврилюком М.В., за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу, а проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо транспортного обслуговування та пільгового проїзду 

осіб з інвалідністю (реєстр. № 6155-1 від 20.03.2017 р.), поданий народними 

депутатами України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В., відхилити. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

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

  

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 


