ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

РІШЕННЯ

від 20 вересня 2017 року

Щодо звернення Міністерства соціальної політики України стосовно
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України»
Листом від 28.07.2017 №15349/0/2-17/17 до Комітету звернулося
Міністерство соціальної політики України з проханням висловити позицію
щодо розробленого Міністерством проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України».
Законопроектом пропонується:
1) З метою приведення у відповідність до Конвенції про права інвалідів і
Факультативного протоколу до неї слова «інвалід» і «дитина-інвалід»
замінити словами «особа з інвалідністю» та «дитина з інвалідністю» у таких 9
законах України: «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій», «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про гуманітарну
допомогу», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про охорону
дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні».
Така законодавча пропозиція підтримується. Водночас звертаємо увагу,
що така ж законодавча пропозиція передбачена в поданому Урядом проекті
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Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
соціального захисту осіб з інвалідністю (реєстр. № 6710 від 13.07.2017 р.).
2) Привести закони України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні», «Про гуманітарну допомогу», «Про реабілітацію інвалідів
в Україні» у відповідність до Закону України «Про громадські об’єднання».
Для цього в тексті цих законів слова «громадські організації інвалідів, їх
спілки» замінити словами «громадські об’єднання осіб з інвалідністю».
Така законодавча пропозиція підтримується.
Законом України «Про об’єднання громадян» було визначено, що
об’єднання громадян, незалежно від назви, визнається громадською
організацією. З прийняттям у 2012 році Закону України «Про громадські
об’єднання», громадські організації та спілки визнані громадськими
об’єднаннями.
3) Запровадити новий механізм забезпечення автомобілями громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю,
реабілітованих осіб, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць
примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю. Порядок, умови та
розмір надання допомоги для придбання автомобіля або надання автомобіля,
визнаного гуманітарною допомогою, буде визначатися Кабінетом Міністрів
України.
Зокрема, пропонується надавати таким особам грошову допомогу для
придбання автомобіля (нового або такого, що був вперше зареєстрований не
пізніше ніж вісім років тому) або надання автомобіля, визнаного в
установленому порядку гуманітарною допомогою (за вибором особи).
У зв’язку з цим пропонується також:
- внести зміни до Закону України «Про гуманітарну допомогу» та
віднести Фонд соціального страхування в Україні до отримувачів гуманітарної
допомоги в частині легкових автомобілів для подальшої передачі особам з
інвалідністю;
- внести зміни до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»
та надати Міністерству соціальної політики України повноваження з
організації роботи щодо призначення грошової допомоги для придбання
автомобіля.
Така законодавча пропозиція підтримується.
На сьогодні, відповідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999,
забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю здійснюється структурними
підрозділами соціального захисту населення або управліннями виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
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виробництві та професійних захворювань України. Фінансування витрат на
придбання автомобілів здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у
Державному бюджеті України на вказані цілі. Проте, впродовж чотирьох років
не було закуплено та не видано жодного автомобіля, оскільки для участі в
торгах подаються менше двох пропозицій, а подані пропозиції не відповідають
вимогам тендерної документації.
4) Перерозподілити повноваження між Міністерством соціальної
політики України та Державною службою у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції.
За Державною службою у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції залишаються повноваження щодо:
співпраці з громадськими об’єднаннями ветеранів та учасників
антитерористичної операції;
здійснення моніторингу заходів, проведених цими організаціями; аналізі
ефективності таких заходів;
здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на
неї актами Президента України.
5) Виключити норму Прикінцевих положень Закону України «Про
реабілітацію інвалідів в Україні» щодо забезпечення реалізації статті 27 цього
Закону шляхом поетапного фінансового забезпечення відповідних видатків.
Статтею 27 зазначеного Закону передбачено, що грошові компенсації
особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних
програм реабілітації осіб з інвалідністю виплачуються у випадках, коли
передбачений індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю і
Державною типовою програмою реабілітації осіб з інвалідністю засіб або
послуга реабілітації, які повинні бути надані особі з інвалідністю, дитині з
інвалідністю безоплатно, не можуть бути надані чи якщо особа з інвалідністю
(законний представник дитини з інвалідністю) придбав відповідний засіб або
оплатив послугу за власний рахунок. Зазначені грошові компенсації
призначають і виплачують місцева державна адміністрація з урахуванням
дотримання особою з інвалідністю індивідуальної програми реабілітації особи
з інвалідністю. Порядок виплати і розміри грошових компенсацій на послуги
з реконструктивної хірургії та ендопротезування, технічні та інші засоби
реабілітації, вироби медичного призначення, послуги з реабілітації,
професійної освіти при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з
інвалідністю визначаються Кабінетом Міністрів України.
При розгляді цієї законодавчої пропозиції варто звернути увагу на те, що
ні порядок виплати, ні розміри грошових компенсацій при реалізації
індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю на сьогодні Урядом не
затверджені.
З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив:
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1. Законопроект потребує додаткового опрацювання з урахуванням
висловлених зауважень.
2. Рішення Комітету направити до Міністерства соціальної політики
України.
Голова Комітету

О.ТРЕТЬЯКОВ

