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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  
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Про проект Закону України 

про внесення змін до Закону України  

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  

 (реєстр. № 5697, друге читання) 

 

 

21 лютого поточного року Верховною  Радою України прийнято у 

першому читанні проект Закону України про внесення змін до Закону України 

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

поданий Кабінетом Міністрів України. 

Законопроектом пропонується, 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. 

Комітет на засіданні 22 березня 2017 року схвалив порівняльну таблицю 

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

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

для розгляду його у другому читанні, у тому числі з урахуванням вищезазначеної 

норми, та рекомендував Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект в другому читанні та в цілому як Закон. 

Водночас на адресу 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 може мати негативні наслідки при 

захисті прав останніх в українських та міжнародних судових інстанціях. 

Враховуючи зазначене застереження до законопроекту, а також думку 

Генеральної прокуратури України щодо порушеного питання, Комітетом 

спільно з громадськими організаціями доопрацьовано законопроект за реєстр.   

№ 5697 та внесено відповідні зміни до порівняльної таблиці. А саме: 

1) з тексту законопроекту виключено пункт 1, яким вносились зміни до 

статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» в частині надання статусу учасника бойових дій особам, які брали 

участь у Революції Гідності (позиції 7-14 порівняльної таблиці); 

2) законопроект доповнено пунктом 3, яким пропонується Закон України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  доповнити новим 

розділом ІІІ1 та статтею 161, якими визначити статус постраждалих учасників 

Революції Гідності і встановити пільги та гарантії їх соціального захисту 

(позиція 31 порівняльної таблиці); 

3) в пункті 4 законопроекту (позиція 32 порівняльної таблиці) статтю 18 

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

- доповнено новою частиною другою щодо видачі постраждалим 

учасникам Революції Гідності відповідного посвідчення; 

- частину третю доповнено нормою, відповідно до якої постраждалим 

учасникам Революції Гідності видається лише одне посвідчення в разі наявності 

права таких осіб на отримання посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни 

або учасника війни; 

-  частину четверту доповнено нормою, відповідно до якої постраждалим 

учасникам Революції Гідності, які одночасно є особами, на яких поширюється 

чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» згідно із статтею 10 цього Закону, видається одне посвідчення за їхнім 

вибором, в якому робиться відмітка про встановлення іншого правового статусу;  



4) з тексту законопроекту виключено підпункт 5 (позиція 30 порівняльної 

таблиці) у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України  «Про 

внесення змін до статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» щодо надання членам сімей загиблих пільг без 

урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї» від 13.04.2017 року                    

№ 2014; 

5) розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнено 

положенням щодо надання постраждалим учасникам Революції Гідності пільг та 

інших соціальних гарантій, передбачених статтею 12 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», в період до видачі 

відповідного посвідчення на підставі довідки, виданої структурними 

підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві 

та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими  органами міських рад за 

місцем проживання (позиція 34 порівняльної таблиці). 

Згідно із статтею 116 Регламенту Верховної Ради України та з 

урахуванням доопрацьованих пропозицій для розгляду законопроекту у другому 

читанні від суб’єктів права законодавчої ініціативи надійшло 25 пропозицій, з 

яких 14 враховано, 9 відхилено, 2 враховано частково. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Схвалити доопрацьовану порівняльну таблицю до проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»  (реєстр. № 5697), підготовлену для розгляду 

його у другому читанні, та рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений законопроект в другому читанні та в цілому як Закон. 

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України  з цього питання визначено голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

Голова Комітету     О. ТРЕТЬЯКОВ 

 

 


