
 
 

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 

 

 

 

Щодо стану реалізації пункту 3 Прикінцевих положень 

Закону України «Про внесення змін до Закону "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції 

Гідності та членів сімей загиблих таких осіб»  

№ 2203 від 14.11.2017  

 

 

Законом України «Про внесення змін до Закону "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів 

сімей загиблих таких осіб» № 2203 від 14.11.2017 (далі Закон № 2203), який 

набирає чинності 24 лютого 2018 року, передбачено: 

1) надати статус постраждалого учасника Революції Гідності особам, які 

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 масових акціях 

громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, 

легкі), але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за 

медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року 

та надати таким особам право на пільги та інші соціальні гарантії, встановлені 

статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

2) надати статус особи з інвалідністю внаслідок війни: 



- особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і 

військового озброєння на території проведення антитерористичної операції до    

1 грудня 2014 року, а з 1 грудня 2014 року - на території проведення 

антитерористичної операції, де органи державної влади здійснюють свої 

повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, під час 

проведення антитерористичної операції; 

- особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, 

отриманого під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення;  

3) надати статус особи, на яку поширюється чинність Закону України 

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

які померли внаслідок захворювання одержаного під час участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; 

4) термін «Велика Вітчизняна війна» замінити на термін «Друга світова 

війна». 

Закон № 2203 опублікований в газеті «Урядовий кур’єр» 23.11.2017 і 

набере чинності через три місяці з дня його опублікування – 24.02.2018. 

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону № 2203 Кабінету 

Міністрів України доручено: 

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього 

Закону, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності 

цим Законом; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим 

Законом. 

Тобто, забезпечити прийняття 13 нормативно-правових актів про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України та затвердити 2 нових 

порядки. 

За інформацією Міністерства соціальної політики України                                           

(лист від 07.02.2018  № 2374/0/2-18/40) Міністерства охорони здоров’я України, 

Пенсійного фонду України станом на 07.02.2018: 
- прийнято Кабінетом Міністрів України 0 постанов; 

- готуються для подання на погодження до заінтересованих центральних 

органів виконавчої влади пропозиції про зміни до 9-ти постанов КМУ; 

- надіслано на погодження до заінтересованих центральних органів 

виконавчої влади пропозиції про зміни до  4-х постанов КМУ; 

- інформація щодо підготовки змін до 3-х постанов КМУ та постанови 

Правління ПФУ - не надана. 

 

З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення, Комітет 

вирішив: 

1. Взяти до уваги інформацію Міністерства соціальної політики України, 

Міністерства охорони здоров’я України та Пенсійного фонду України щодо 

стану реалізації пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення 



змін до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, 

учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб» № 2203 від 

14.11.2017. 

2. Звернутися до Кабінету Міністрів з вимогою невідкладно вжити заходів 

для забезпечення своєчасного введення в дію Закону № 2203 від 14.11.2017. 

3. Питання щодо стану реалізації Закону України «Про внесення змін до 

Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо 

посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників 

Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб» № 2203 від 14.11.2017  

тримати на постійному контролі. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                    О. ТРЕТЬЯКОВ   

 


