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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
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Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо надання адресної соціальної допомоги за пільговий 

проїзд малозабезпеченим верствам населення 

 (реєстр. № 5404) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо надання адресної соціальної допомоги за 

пільговий проїзд малозабезпеченим верствам населення (реєстр. №5404 від 

16.11.2016 р.), поданий народним депутатом України Лабазюком С.П. та 

іншими народними депутатами, Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про статус ветеранів 



військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про 

охорону дитинства», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні», «Про соціальний захист дітей війни» та «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», якими передбачити компенсацію пільгового проїзду для відповідних 

категорій громадян у вигляді надання їм щомісячної адресної допомоги, а 

також відновлення пільгового проїзду для дітей війни та ветеранів праці. 

При розгляді зазначеної законодавчої ініціативи слід звернути увагу на 

таке:   

- починаючи з 2016 року видатки на компенсацію за пільговий проїзд 

окремих громадян здійснюються з місцевих бюджетів у межах наявного 

фінансового ресурсу (згідно із звітом Казначейства України вказані видатки з 

місцевих бюджетів за 2016 рік склали близько 1,2 млрд гривень); 

- з 1 січня 2017 року згідно із змінами до Бюджетного кодексу України 

від 20.12.2016 року видатки за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

належать лише до видатків, що можуть здійснюватися з усіх місцевих 

бюджетів; 

- прикінцевими положеннями Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774 встановлено, що 

пільги з оплати з проїзду усіма видами міського, приміського та міжміського 

транспорту, що передбачені законами України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про охорону 

дитинства», «Про соціальний захист дітей війни», «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні», можуть надаватися у готівковій формі у 

розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України не заперечує проти упорядкування системи пільг із безкоштовного 

проїзду у транспорті окремим категоріям осіб. Водночас, звертає увагу на 

необхідності перегляду усього механізму забезпечення соціальними 

гарантіями з огляду на недоліки його функціонування і вважає, що визначення 

умов соціальної підтримки окремих категорій громадян необхідно 

здійснювати в рамках єдиного порядку із встановленням загальних критеріїв 

її надання.  

За висновком Міністерства фінансів України законопроект можливо 

розглядати після складання розрахунків додаткових видатків та визначення 

джерел їх фінансування, оскільки реалізація положень законопроекту матиме 
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вплив на видаткову частину державного бюджету. 

Міністерство соціальної політики України законопроект не підтримує. 

Міністерство інфраструктури України законопроект підтримує. 

Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення запропоновано зняти законопроект з розгляду як такий, що 

втратив свою актуальність внаслідок прийняття інших законодавчих актів. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку 

зазначає, що у проекті акта не виявлено корупціогених факторів – проект акта 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Комітетом з питань екологічної політики, природокористування та 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи внесено пропозицію про 

відхилення законопроекту. 

За підсумками проведеного обговорення Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адресної соціальної 

допомоги за пільговий проїзд малозабезпеченим верствам населення (реєстр. 

№ 5404 від 16.11.2016 р.), поданий народним депутатом України         

Лабазюком С.П. та іншими народними депутатами, за результатами розгляду 

в першому читанні зняти з розгляду як такий, що втратив актуальність. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ   


