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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 26 лютого 2018 року 

 

Про проект Закону України 

про внесення зміни 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 

 

 

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 розглянув на 

своєму засіданні 07.02.2018 року. 

Законопроектом пропонується: 

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

гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон про 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 

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: 
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- 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. 

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

Підтримуючи 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, Комітет, водночас, акцентував увагу на такому: 

1) необхідно уточнити запропоноване 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) тексту 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 

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; 

3) 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. 
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Враховуючи зауваження та пропозиції, з урахуванням проведеного 

обговорення Комітет прийняв рішення 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. 

Водночас, 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 

центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють 

керівництво військовими формуваннями, надати усім категоріям учасників 

антитерористичної операції (тобто і волонтерам, і добровольцям, яким 

наданий статус особи 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 набуттям чинності з 24.02.2018  Закону України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 

тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»             

№ 2268 від 18.01.2018 року, право на відповідний рівень соціального захисту 

матимуть також особи, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України та стали особами з інвалідністю внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та 

у період здійснення зазначених заходів. 

Під час обговорення запропонованої Комітетом редакції законопроекту 

до нього були висловлені зауваження Служби безпеки України.  

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни 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, за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

Голова Комітету                О. ТРЕТЬЯКОВ  


