
 

 

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 12 квітня 2017 року 

 

 

Про проект Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку 

оплати відпустки окремим категоріям ветеранів війни 

(реєстр. № 5025) 

 
 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо порядку оплати відпустки окремим категоріям 

ветеранів війни (реєстр. № 5025 від 12.08.2016 року), поданий Кабінетом Міністрів 

України, Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до статей 12 і 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» (далі Закон про ветеранів війни), статті 16-2 Закону 

України «Про відпустки» та статті 77-2 Кодексу  законів про працю України 

учасники бойових дій та інваліди війни мають право на одержання додаткової 

відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік. 

Статтею 17 Закону про ветеранів війни передбачено, що фінансування 

витрат, пов'язаних з введенням в дію цього Закону, здійснюється за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджетів.  

Статтею 23 Закону «Про відпустки» передбачено, що  витрати, пов'язані з 

оплатою відпусток, передбачених статтями 6, 7, 8, 13, 14, 15, 15---1, 16, 18--1 і 19 

цього Закону, здійснюються за рахунок коштів підприємств, призначених на 

оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за 

трудовим договором працівники. Як вбачається, цією статтею не передбачено 

статті 16-2, як наслідок, додаткові відпустки із збереженням заробітної плати 

строком 14 календарних днів на рік для  учасників бойових дій та інвалідів війни 

не визначені як такі, що фінансуються за рахунок коштів підприємств. 
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Законопроектом пропонується внести зміни: 

1) до статті 23 Закону України «Про відпустки» та передбачити, що 

додаткові відпустки із збереженням заробітної плати учасникам бойових дій та 

інвалідам війни фінансуються  за рахунок коштів роботодавця, призначених на 

оплату праці; 

2) до статей 12 та 13 Закону про ветеранів війни і вилучити норми щодо 

надання учасникам бойових дій та інвалідам війни права на одержання додаткової 

відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік. 

Відповідно така норма залишиться лише в Кодексі законів про працю України 

та в Законі України «Про відпустки»; 

3) до Кодексу законів про працю України та до Закону України «Про 

відпустки» в частині зміни терміну «відпустка із збереженням заробітної плати» на 

термін «оплачувана відпустка». 

Міністерство юстиції України та Спеціальний представницький орган 

об’єднань профспілок зауважень та пропозицій до законопроекту не мають. 

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

не виявлено корупціогенних факторів і він відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених 

зауважень, зокрема, щодо: 

1) доцільності збереження норм Закону про ветеранів війни про право 

учасників бойових дій та інвалідів війни на додаткову оплачувану відпустку; 

2) доцільності визначення коштів державного та місцевого бюджетів 

джерелом на оплату вказаних відпусток (а не коштів підприємств). 

Комітет погоджується із зауваженням Головного науково-експертного 

управління, що Закон про ветеранів війни є базовим для надання вищезазначених 

відпусток інвалідам війни та учасникам бойових дій, у зв’язку з чим доцільніше не 

виключати із зазначених статей термін «відпустки із збереженням заробітної 

плати», а привести його у відповідність до Закону України «Про відпустки», тобто 

замінивши на слова «додаткова оплачувана відпустка». 

Також Комітет вважає, що законопроект необхідно доопрацювати в частині 

визначення джерела фінансування додаткових відпусток для інвалідів війни та 

учасників бойових дій. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку оплати 

відпустки окремим категоріям ветеранів війни (реєстр. № 5025), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні 

повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 



соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, визначеного головним 

по опрацюванню проекту Закону. 
 

 

Голова Комітету      О. ТРЕТЬЯКОВ 


