
 

 

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 5 квітня 2017 року 

 

 

 

Про проект Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо надання права на доступ 

до культурних цінностей та культурних благ внутрішньо переміщеним 

особам та ветеранам війни 

(реєстр. № 3503) 
 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо надання права на доступ до культурних цінностей та культурних благ 

внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни (реєстр. № 3503 від 23.11.2015 

року), поданий народним депутатом України Тарутою С.О. та іншими народними 

депутатами України, Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до статті 8 Закону «Про культуру» громадяни мають право на 

доступ до культурних цінностей та культурних благ шляхом: 

користування документами Національного архівного фонду України або їх 

копіями; 

ознайомлення з музейними колекціями, що належать до державної частини 

Музейного фонду України; 

користування фондами бібліотек, що належать до Державного бібліотечного 

фонду України. 

Діти дошкільного віку, учні, студенти, пенсіонери, інваліди мають право на 

відвідування державних та комунальних закладів культури, позашкільних закладів 

освіти галузі культури на пільгових умовах, передбачених законодавством. 



2 

 

Законопроектом пропонується, зокрема: 

1) внести зміни до Закону України «Про культуру» та надати право на 

відвідування на пільгових умовах державних та комунальних закладів культури, 

позашкільних закладів освіти галузі культури також внутрішньо переміщеним особам 

та ветеранам війни. 

До відома: відповідно до статті 4 Закону  «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» до ветеранів війни належать учасники бойових дій, 

інваліди війни та учасники війни; 

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

соціального захисту» та передбачити, що до пільг, які надаються учасникам бойових 

дій, відноситься «право на доступ до культурних цінностей та культурних благ»; 

3) доручити Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання 

чинності цього Закону розробити та затвердити, зокрема, Комплексну державну 

програму щодо підтримки та соціальної адаптації учасників бойових дій із числа 

учасників антитерористичної операції. 

Міністерство культури України повідомило, що зауважень та пропозицій до 

зазначеного законопроекту не має. 

Державна служба України ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції підтримала законопроект, проте висловила щодо нього зауваження.  

Так, за повідомленням Державної служби Міністерством соціальної політики 

України  на виконання пункту 4 доручення Прем’єр-міністра України від 30 березня 

2015 року № 11640/1/1-15 до пункту 9 статті 1 Указу Президента України від 

18.03.2015 року № 150 „Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції” розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України „Про схвалення Концепції Державної цільової програми фізичної, медичної, 

психологічної реабілітації та соціальної реадаптації учасників антитерористичної 

операції на період до 2021 року” та погоджено з відповідними міністерствами. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції зазначає, що у проекті акта не 

виявлено корупційних факторів і він відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України не 

заперечує в цілому проти  включення внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни 

до числа осіб, яким пропонується надати право пільгового відвідування державних та 

комунальних закладів культури, позашкільних закладів освіти галузі культури. У той 

же час, Головне науково-експертне управління не вбачає потреби у внесенні 

відповідних змін до законів України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

оскільки це призведе до дублювання відповідних норм, що не узгоджується з 

вимогами законодавчої техніки.  

Комітет підтримує ідею законопроекту щодо надання права, зокрема, 

учасникам бойових дій, інвалідам війни та учасникам війни права на пільги з оплати 
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при відвідуванні державних та комунальних закладів культури. Водночас акцентує 

увагу на такому: 

1) у викладеному варіанті законодавча норма є декларативною: треба чітко 

зазначити, що надається право на знижку при оплаті та зазначити її розмір; 

2) законопроект потребує доопрацювання в частині чіткого визначення  

категорії осіб, яким пропонується надати відповідну пільгу, оскільки:  

при внесенні змін до Закону України «Про культуру» йдеться про ветеранів 

війни, тобто про учасників бойових дій, інвалідів війни та учасників війни; 

при внесені змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» йдеться про учасників бойових дій; 

в прикінцевих положеннях законопроекту йдеться про затвердження 

Комплексної державної програми щодо підтримки та соціальної адаптації учасників 

бойових дій із числа учасників антитерористичної операції. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо надання права на доступ до культурних 

цінностей та культурних благ внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни 

(реєстр. № 3503 від 23.11.2015 року), поданий народним депутатом України                      

Тарутою С.О. та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду в 

першому читанні відхилити. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України Комітет з питань 

культури і духовності, визначеного головним по опрацюванню проекту Закону. 

 

 

 

Голова Комітету       О. ТРЕТЬЯКОВ 

 


