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Про проект Закону України 

про внесення змін до Закону України  

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

автомобілями деяких категорій осіб з інвалідністю 

(реєстр. № 7289) 
 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону України 

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

автомобілями деяких категорій осіб з інвалідністю (реєстр. № 7289 від 14.11.2017), 

поданий народним депутатом України Барною О.С., Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» особи з інвалідністю внаслідок війни мають право, зокрема, 

на позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності медичних 

показань для забезпечення автомобілем) на термін експлуатації до десяти років (з 

наступною заміною на новий). 

Особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню 

участь у бойових діях під час Другої світової війни, за наявності медичних показань 

для забезпечення автомобілем, безоплатно забезпечуються автомобілем 

першочергово із числа позачерговиків у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; 
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Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», якими: 

1)надати право на першочергове із числа позачерговиків безоплатне 

забезпечення автомобілем: 

- особам з інвалідністю внаслідок війни з числа вояків УПА, які отримали 

інвалідність внаслідок участі у бойових діях проти німецько-фашистських 

загарбників на тимчасово окупованій території України в 1941-1944 роках, і які не 

вчинили злочинів проти миру і людства та реабілітовані відповідно до Закону 

України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"; 

- особам з інвалідністю внаслідок війни із числа учасників АТО; 

2) надати зазначеним вище категоріям осіб право на одержання грошової 

компенсації для купівлі автомобіля. 

Міністерство оборони України підтримує законопроект без зауважень. 

Міністерство фінансів України зазначає таке: 

1) реалізація законопроекту потребуватиме додаткових видатків з 

Державного бюджету України, проте до нього не надані фінансово-економічні 

обґрунтування; 

2) законопроект потребує доопрацювання в частині уточнення визначення 

«особам з інвалідністю внаслідок війни з числа вояків УПА, які отримали 

інвалідність внаслідок участі у бойових діях проти німецько-фашистських 

загарбників на тимчасово окупованій території України в 1941-1944 роках». 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції зазначає, що запровадження норми, яка надає право на 

отримання грошової компенсації для купівлі автомобіля виключно для вояків УПА 

та учасників антитерористичної операції, є дискримінаційною по відношенню до 

інших осіб з інвалідністю внаслідок війни, які також мають право на безоплатне 

забезпечення автомобілем. 

Міністерство соціальної політики України підтримує законопроект за умови 

його доопрацювання з урахуванням норм Урядового законопроекту                                          

про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб з 

інвалідністю (реєстр. № 7209). 

Урядовим законопроектом за реєстр. № 7209 пропонується, зокрема, надати 

право особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, які перебувають на обліку для 

безоплатного забезпечення автомобілем, одноразово отримати грошову допомогу 

для придбання автомобіля (нового або такого, що був уперше зареєстрований не 

пізніше, ніж вісім років тому) без права подальшого взяття на облік для 

забезпечення автомобілем. До таких осіб у тому числі відносяться й особи з 

інвалідністю внаслідок війни. Особам з інвалідністю внаслідок війни з числа 

учасників антитерористичної операції пропонується виплачувати таку одноразову 

грошову допомогу першочергово із числа позачерговиків. 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 

зазначає, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів і він відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. 
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Комітет Верховної Ради України  з питань бюджету зазначає, що законопроект 

має вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України не 

заперечує проти законодавчої ініціативи, спрямованої на посилення соціальної 

захищеності зазначених в законопроекті осіб. Проте, висловлює зауваження до 

законопроекту  щодо відсутності його фінансово-економічного обґрунтування.  

Підтримуючи ідею законопроекту щодо поліпшення рівня соціального 

захисту визначених законопроектом категорій осіб, Комітет вважає на доцільне 

акцентувати увагу на таке: 

- законодавча пропозиція в частині надання особам з інвалідністю внаслідок 

війни з числа вояків УПА, які отримали інвалідність внаслідок участі у бойових 

діях проти німецько-фашистських загарбників на тимчасово окупованій території 

України в 1941-1944 роках, і які не вчинили злочинів проти миру і людства та 

реабілітовані відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних 

репресій в Україні", права на першочергове із числа позачерговиків безоплатне 

забезпечення автомобілем  або на одержання грошової компенсації для купівлі 

автомобіля є декларативною. Це пов’язано з тим, що статтею 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зазначена категорія 

осіб не передбачена,  відповідно, статус особи з інвалідністю внаслідок війни 

їм не надається. Таким особам встановлюється статус учасника бойових дій 

відповідно до пункту 16 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»; 

- питання забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, зокрема,  шляхом 

виплати їм одноразової грошової допомоги для придбання автомобіля, має 

вирішуватися комплексно для всіх осіб з інвалідністю, як це передбачено 

законопроектом за реєстр. № 7209.  

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

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

захисту" щодо забезпечення автомобілями деяких категорій осіб з інвалідністю 

(реєстр. № 7289), поданий народним депутатом України Барною О.С., повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Доповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити голову 

Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету       О. ТРЕТЬЯКОВ 
 

 

 


