
 

 

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 липня 2017 року 

 

 

 

 

Про проект Закону України 

про внесення змін до Закону України  

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  

(реєстр. № 5697) 

 

 

Верховною Радою України 21 лютого 2017 року прийнято в першому 

читанні проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (реєстр. № 5697). 

Порівняльну таблицю до законопроекту для розгляду його у другому 

читанні схвалено Комітетом на засіданні 22 березня 2017 року. 

Законопроектом передбачено, зокрема, надати статус учасника бойових 

дій особам, які брали участь у масових акціях громадського протесту в Україні 

з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти 

режиму Януковича  і на виконання Закону України «Про встановлення 

державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського 

протесту та членам їх сімей» включені до переліку осіб, які під час участі в 

Революції Гідності отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, 

легкі) та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 

року по 30 квітня 2014 року. 



Проте, до Комітету звернулися представники постраждалих учасників 

Революції Гідності, які представляють інтереси останніх у кримінальних 

провадженнях та судових справах, пов’язаних з подіями на Майдані, із  

застереженням, що надання статусу учасника бойових дій постраждалим 

учасникам Революції Гідності буде мати негативні наслідки при захисті прав 

останніх в українських та міжнародних судових інстанціях. 

Про неприйнятність такої законодавчої ініціативи зазначено також у 

листі Генеральної прокуратури України від 04.07.2017 року № 12/2-182вих-17  

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Створити робочу групу з питання доопрацювання законопроекту «Про 

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

соціального захисту» (реєстр. № 5697) в частині надання статусу учасника 

бойових дій особам, які брали участь у Революції Гідності. 

2. До складу робочої групи включити народних депутатів України – 

членів Комітету, а також представників: 

Генеральної прокуратури України; 

Міністерства соціальної політики України; 

Міністерства юстиції України; 

Міністерства охорони здоров’я України; 

Ініціативної групи постраждалих на Майдані; 

Громадської організації «Юридична сотня». 

3. Напрацювання Робочої групи розглянути на одному з перших засідань 

Комітету у вересні поточного року. 

 

 

 

 

Голова Комітету       О. ТРЕТЬЯКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


