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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 

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо віднесення до 

інвалідів війни учасників АТО, які стали особами з інвалідністю внаслідок 

захворювання, одержаного під час участі в АТО, а також щодо поширення 

чинності статті 10 зазначеного Закону на членів сімей учасників АТО, які 

померли внаслідок захворювання, пов’язаного з участю в цій операції 

 

 

Листом від 18.08.2017 № 16701/0/2-17/40 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 статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до пунктів              

11-14 частини другої статті 7, абзаців четвертого-восьмого пункту 1 статті 10 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: 

1. Надати право на отримання статусу інваліда війни учасникам 

антитерористичної операції, які стали інвалідами внаслідок захворювання, 

одержаного: 
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- під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні 

її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення; 

- чи протягом року після вибуття із районів проведення 

антитерористичної операції. 

На сім’ї учасників антитерористичної операції, які померли внаслідок 

захворювання (одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення чи протягом року після 

вибуття із районів проведення антитерористичної операції) поширити чинність 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту».  

При розгляді зазначеної законодавчої пропозиції необхідно врахувати, що 

на розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України «Про 

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

соціального захисту» (реєстр. № 5697), який прийнято в першому читанні 

21.02.2017 року. Наразі зазначений законопроект підготовлений Комітетом у 

справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції 

та людей з інвалідністю, який визначено головним з його опрацювання, для 

розгляду його у другому читанні з урахуванням пропозиції народних депутатів 

– членів Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю про внесення змін до 

пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» та надання статусу інваліда війни 

також особам, які стали інвалідами внаслідок захворювання, одержаного 

під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. 

Пропозиція Міністерства щодо надання статусу інваліда війни 

учасникам антитерористичної операції, які стали інвалідами внаслідок 

захворювання, одержаного протягом року після вибуття із районів 

проведення антитерористичної операції, потребує обґрунтування з огляду, 

зокрема, на те, що в такій пропозиції  відсутній зв’язок захворювання із 

участю особи в антитерористичній операції. 

2. Замінити слова «Державну пенітенціарну службу України»  на слова 

«Державну кримінально-виконавчу службу України» у відповідних нормах 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

щодо надання статусу інваліда війни особам, інвалідність яких пов’язана із 

безпосередньою участю в антитерористичній операції, а у разі загибелі (смерті) 

таких осіб членам їх сімей – статус члена сім’ї загиблого. 

На думку Комітету, слова «Державна пенітенціарна служба України», 

потрібно зберегти, оскільки можуть мати місце випадки звернення за наданням 

відповідного статусу осіб зазначеного органу. Разом з тим, доповнити відповідні 

норми словами «Державна кримінально-виконавча служба України». 

Крім того, відповідні зміни необхідно внести також до абзацу першого 

пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту». 
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З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Законопроект потребує додаткового опрацювання з урахуванням 

висловлених зауважень. 

2. Рішення Комітету направити до Міністерства соціальної політики 

України. 

 

 

Голова Комітету                О. ТРЕТЬЯКОВ  


