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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 7 лютого 2018 року 

 

 

 

 

Про проект Закону України 

про внесення зміни до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту”  щодо посилення соціального захисту 

військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції  

(реєстр. № 7442 від 26.12.2017 року) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення зміни до Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”  щодо 

посилення соціального захисту військовослужбовців, які стали інвалідами 

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

безпосередньої участі в антитерористичній операції (реєстр. № 7442 від 

26.12.2017 року), поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет зазначає 

наступне. 

Законопроектом пропонується: 

1. Частину першу статті 13  Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон про статус ветеранів війни) 

доповнити новим пунктом 121, згідно з яким право на безоплатну медичну 

допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх 
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справ України, інших центральних органів виконавчої влади та військових 

формувань надати категоріям осіб, що визначені в пункті 11 частини другої 

статті 7 Закону про ветеранів війни, а саме: 

- військовослужбовцям (резервістам, військовозобов'язаним) та 

працівникам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, які стали особами з інвалідністю внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її 

проведення; 

- працівникам підприємств, установ, організацій, які залучалися до 

забезпечення проведення антитерористичної операції та стали особами з 

інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції 

безпосередньо в районах та у період її проведення. 

Наразі статтею 13 Закону про статус ветеранів війни для осіб з 

інвалідністю внаслідок війни усіх категорій передбачено право на: 

позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а 

також позачергова госпіталізація; 

щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних 

спеціалістів. 

Водночас відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і 

деяких інших осіб та їх соціальний захист» ветерани військової служби, до яких 

належать, зокрема, особи з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких 

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з 

виконанням обов’язків військової служби, служби у військовому резерві  під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, мають право на безоплатне користування закладами охорони 

здоров'я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства 

внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику, інших 

центральних органів виконавчої влади та військових формувань. 

2. Термін набрання чинності Законом визначити з 1 січня 2019 року. 

Відповідно до Пояснювальної записки: 

- законопроект розроблено на виконання Плану організації підготовки 

проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Указу Президента 

України від 13 грудня 2016 року № 553 “Про заходи, спрямовані на забезпечення 

додержання прав осіб з інвалідністю”, схваленого на засіданні Кабінету 

Міністрів України 15.01.2017 року (протокол № 4).  

Довідково. Пунктом 2 Указу Президента України від 13 грудня 2016 року  

№ 553 Кабінету Міністрів України доручено протягом 2017 року підготувати 

та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України 

законопроект щодо можливості забезпечення медичним обслуговуванням у 

військових медичних закладах демобілізованих учасників антитерористичної 
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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; 

- законопроект погоджено: 

без зауважень із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством інфраструктури 

України, Міністерством соціальної політики України, Службою безпеки 

України, Службою зовнішньої розвідки України, Управлінням державної 

охорони України, Національним антикорупційним бюро України, 

Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України; 

із зауваженнями, які враховано, з Міністерством юстиції України (щодо 

невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки), Міністерством фінансів 

України, Міністерством внутрішніх справ України та Державною службою 

надзвичайних ситуацій України. 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції підтримує законопроект та вважає за доцільне 

надати право на отримання безоплатної медичної допомоги у вищезгаданих 

закладах також іншим категоріям учасників антитерористичної операції з 

інвалідністю, які визначені у пунктах 12-14 частини другої статті 7 Закону про 

ветеранів війни (а саме добровольцям усіх добровольчих формувань, 

волонтерам). 

Комітет підтримує законодавчу ініціативу, спрямовану на підвищення 

соціального захисту військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також 

працівників підприємств, установ, організацій, які стали особами з інвалідністю 

внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції.  

Водночас, вважає за необхідне акцентувати увагу на такому: 

1) необхідно уточнити запропоновані у законопроекті формулювання 

«інших … військових формувань». Головне юридичне управління Апарату 

Верховної Ради України неодноразово зауважувало, що відповідно до частини 

шостої статті 17, пункту 22 частини першої статті 85, пункту 19 частини першої 

статті 106 Конституції України на території України забороняється створення та 

функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. 

Тому слова «військових формувань» необхідно замінити словами 

«утворених відповідно до законів України військових формувань»; 

2) можливі проблеми при реалізації наданого права на безоплатне 

лікування учасників антитерористичної операції з числа колишніх 

військовослужбовців. 

Із прийняттям Закону «Про внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо статусу осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» № 291 від 

07.04.2015 року, особи, які отримали інвалідність у зв’язку з участю в 

антитерористичній операції, в тому числі із числа військовослужбовців, виділені 

в окрему категорію. На виконання цього Закону, за наполяганням Комітету, 
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постановою Кабінету Міністрів України № 569 від 31.08.2016 року внесено зміни 

до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності та 

передбачено таку причину інвалідності як «поранення, контузія, каліцтво, 

одержані під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення».  

Медико-соціальні експертні комісії причинний зв’язок інвалідності 

колишніх військовослужбовців визначають на підставі документів, виданих 

військово-лікувальними закладами. 

Проте, на рівні наказів міністерств і відомств, що регулюють питання 

військово-лікарської експертизи, до цього часу, крім поліцейських, відповідні 

зміни не внесені.  
Натомість, військово-лікарські комісії причинний зв’язок отриманих 

поранень, контузій, каліцтв та захворювань у учасників антитерористичної 

операції пов’язують «із захистом Батьківщини», що передбачено  пунктом 1 

частини другої статті 7 Закону про ветеранів війни.  

З порушеного питання Комітет звертався до Міністра оборони України 

Полторака С.Т., на що отримав відповідь листом від 15.11.2017 року, що питання 

встановлення причинного зв’язку поранень, контузій, травм, каліцтв та 

захворювань військовослужбовцям (колишнім військовослужбовцям) Збройних 

Сил України з безпосередньою участю в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення законодавством України урегульовано та не потребує 

внесення змін до Положення про військово-лікарську експертизу, затвердженого 

наказом Міністра оборони України № 402 від 14.08.2008 року. За наданою 

інформацією за період з квітня 2014 року по 22 січня 2018 року військово-

лікарськими комісіями Міністерства оборони України винесено 12412 постанов 

із формулюваннями, що пов’язують поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання «із захистом Батьківщини». 

У відповідь на запит Комітету до Міністерства оборони України, 

Національної гвардії України, Служби зовнішньої розвідки України, Служби 

безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національна поліції 

України, Міністерства внутрішніх справ України з приводу чисельності осіб, 

яким військово-лікарською комісією встановлено причинний зв’язок отриманих 

поранень, контузій, каліцтв або захворювань у зв’язку із участю в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, отримано інформацію, 

ЩО ТАКИХ ОСІБ В НИХ НЕ МАЄ, оскільки в підзаконних нормативно-

правових актах, що регулюють питання військово-лікарської експертизи, не 

передбачено такого формулювання як «із участю в антитерористичній 

операції».  Лише 40 учасників АТО з числа поліцейських отримали рішення 

комісій із формулюванням «пов’язане із безпосередньою участю в АТО при 

виконанні службових обов’язків» відповідно до Положення про діяльність 

медичної (військово-лікарської) комісії МВС, затвердженого наказом МВС 

України від 03.04.2017 року №285; 

3) текст законопроекту не відповідає заявленій меті щодо можливості 

забезпечення медичним обслуговуванням у військових медичних закладах 

демобілізованих учасників антитерористичної операції, які стали інвалідами 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
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безпосередньої участі в антитерористичній операції. Це пов’язано з тим, що в 

законопроекті серед переліку медичних закладів зазначені також «заклади 

охорони здоров’я інших центральних органів виконавчої влади», тобто у 

тому числі Міністерства охорони здоров’я України. 

4) необхідно комплексно вирішити питання надання права на отримання 

безоплатної медичної допомоги у військових медичних закладах усім категоріям 

учасників антитерористичної операції з інвалідністю, а також  учасникам 

бойових дій на території інших держав, які стали особами з інвалідністю. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути 

прийнятий за основу. 

Враховуючи надані зауваження та пропозиції, на підставі статті 110 

Регламенту Верховної Ради України, статей 12 та 15 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України», народні депутати України – члени Комітету 

вирішили внести доопрацьований законопроект, згідно з яким право на 

безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства 

оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки 

України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань надати усім категоріям учасників 

антитерористичної операції, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни, 

а також учасникам бойових дій на території інших держав, які визнані особами з 

інвалідністю внаслідок війни, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів 

України.  

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, 

які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (реєстр. 

№ 7442 від 26.12.2017 року), поданий Кабінетом Міністрів України, за 

результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання, та прийняти за основу і в цілому 

проект Закону України про внесення змін до статті 13 Закону України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо посилення 

соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни, 

доопрацьований народними депутатами – членами Комітету на основі 

законопроекту за реєстр. № 7442. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

Голова Комітету                О. ТРЕТЬЯКОВ  


