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Про проект Закону України про внесення змін  

до деяких законодавчих актів України  

щодо соціального захисту осіб з інвалідністю 

(реєстр. № 6710) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо соціального захисту осіб з інвалідністю 

(реєстр. № 6710 від 13.07.2017), поданий Кабінетом Міністрів України, 

Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується: 

1) слова «інвалід», «особа з обмеженими фізичними можливостями», 

«інвалід війни» та «дитина-інвалід» в усіх відмінках і числах замінити 

відповідно словами «особа з інвалідністю», «особа з інвалідністю внаслідок 

війни» та «дитина з інвалідністю» у відповідних відмінках і числах у таких 

законодавчих актах:  

у Кодексі законів про працю України, Сімейному кодексі України, 

законах «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні», «Про судову експертизу», «Про відпустки», «Про 
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збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», «Про державну 

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», 

Основах законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, «Про Національний банк України», «Про прожитковий 

мінімум», «Про гуманітарну допомогу», «Про психіатричну допомогу», «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», 

«Про жертви нацистських переслідувань», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», 

«Про статус народного депутата України», «Про охорону дитинства», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», «Про дипломатичну службу», 

«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права 

на пенсію, та інвалідам», «Про соціальний захист дітей війни», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні», «Про підвищення престижності шахтарської праці», «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про соціальну 

адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі 

або позбавлення волі на певний строк», «Про волонтерську діяльність», «Про 

зайнятість населення», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», «Про прокуратуру», «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 

державну службу». 

Відповідно до Закону України від 07.09.2016 № 1490-VIII «Про внесення 

зміни до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і 

Факультативного протоколу до неї» у назві та тексті Закону України «Про 

ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до 

неї» слово «інвалідів» замінено словами «осіб з інвалідністю» з метою 

приведення цих документів у відповідність до офіційного перекладу Конвенції 

та Факультативного протоколу до неї; 

2) визначити, що положення про Фонд соціального захисту інвалідів 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної соціальної політики (Мінсоцполітики України) з 

урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій осіб з 

інвалідністю (зміни до статті 10 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні»). 

На даний час зазначене положення затверджується Кабінетом Міністрів 

України;  

3) уточнити норми статті 22 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» щодо умов вступу осіб з інвалідністю до 

вищих та професійно-технічних навчальних закладів; 
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4) зберегти у статті 22 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» норму стосовно виплати студентам з 

інвалідністю тільки академічної стипендії. 

Комітет неодноразово наголошував на необхідності збереження в Законі 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» права 

студентів з інвалідністю на одержання соціальної стипендії.  

На сьогодні таке право передбачено в Законі України «Про охорону 

дитинства» та в Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів, затвердженим постановою КМУ від 28.12.2016 № 1045; 

5) установити, що посвідчення, видані до набрання чинності цим 

Законом, у яких застосовуються слова «інвалід»», «дитина-інвалід», «інвалід з 

дитинства», «інвалід війни», а також пенсійні посвідчення, в яких 

зазначаються ці слова, є дійсними протягом строку, на який їх видано. 

Міністерство фінансів України, Державна служба України у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Фонд соціального 

захисту інвалідів законопроект підтримують. 

Міністерство освіти і науки України надає пропозиції, зокрема, 

пропонує замінити термін «вада» на термін «порушення». 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України підтримує прийняття законопроекту за основу у першому читанні. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту 

осіб з інвалідністю (реєстр. № 6710 від 13.07.2017), поданий Кабінетом 

Міністрів України: 

-  за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в 

цілому як Закон з урахуванням такої поправки: в абзаці 15 підпункту 11 пункту 

3 розділу I законопроекту слово «академічна» виключити; 

- доручити Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, 

учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з 

інвалідністю разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної 

Ради України внести до законопроекту техніко-юридичні правки. 

2. Рекомендувати Міністерству соціальної політики України 

опрацювати пропозицію Міністерства освіти і науки України щодо заміни 

терміну «вада» терміном «порушення» у відповідних відмінках і числах у 

законах України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 

«Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про охорону дитинства» та інших. 

3. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України з цього питання визначити першого заступника голови Комітету 

Бурбака М.Ю. 

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ  


