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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 6 вересня  2017 року  

 

Щодо звернення Міністерства соціальної політики України стосовно 

внесення зміни до Закону України «Про звернення громадян» щодо 

особистого розгляду першими керівниками державних органів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій 

пропозицій, зауважень, заяв, клопотань та скарг учасників АТО, які 

стали інвалідами І групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в 

період її проведення 

 

 

Листом від 31.08.2017 № 17336/0/2-17/40 до Комітету звернулось 

Міністерство соціальної політики України з проханням висловити позицію 

Комітету щодо розробленого Міністерством  проекту Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про звернення громадян». 

Законопроектом пропонується внести зміни до частини другої статей      

14, 15 та 16 Закону України «Про звернення громадян» та передбачити, що 

пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги учасників 

антитерористичної операції, які стали інвалідами І групи внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах АТО в період її проведення, підлягають розгляду 

особисто першими керівниками державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій. 
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Діючими нормами Закону України «Про звернення громадян» 

передбачено особистий розгляд першими керівниками державних органів, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій 

пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг Героїв Радянського Союзу, 

Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни. 

 

Комітет підтримує ідею законопроекту.  

Водночас, звертає увагу на те, що Указом Президента України «Про 

заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» від 

13.12.2016 № 553, на виконання якого підготовлений законопроект,  Кабінету 

Міністрів України доручено протягом 2017 року підготувати та внести в 

установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект 

щодо особистого розгляду першими керівниками державного органу, органу 

місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації заяв 

(клопотань) учасників антитерористичної операції, які стали інвалідами 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення. Тобто, Указом Президента України не 

передбачено обмеження щодо групи інвалідності. 

 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

 

1. Законопроект концептуально підтримати. 

2. Рішення Комітету направити до Міністерства соціальної політики 

України. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                О. ТРЕТЬЯКОВ  


