ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

РІШЕННЯ

від 18 квітня 2018 року

Про проект Закону України
про внесення змін до законодавчих актів України щодо соціального захисту
постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб
(реєстр. № 8201)

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до законодавчих
актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції
Гідності та деяких інших осіб (реєстр. № 8201 від 26.03.2018), поданий
народними депутатами України Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю.,
Загорієм Г.В., Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р. та Рибчинським Є.Ю.,
Комітет зазначає наступне.
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, який набрав чинності
24 лютого 2018 року, зокрема:
1) надано 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.
Таким особам надано право на пільги та інші соціальні гарантії,
встановлені для учасників бойових дій статтею 12 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон про статус
ветеранів війни).
У той же час, пільги та інші соціальні гарантії, передбачені для
учасників бойових дій Законом про статус ветеранів війни, дублюються в
інших законодавчих актах, зокрема, в Кодексі законів про працю України,
Житловому кодексі Української РСР, законах України «Про відпустки», «Про
професійно-технічну освіту», «Про охорону дитинства», «Про вищу освіту» та
інших. У зв’язку з цим необхідно внести відповідні зміни до зазначених
законодавчих актів;
2) надано 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. Зв’язок інвалідності з пораненням чи іншим
ушкодженням здоров’я, отриманим зазначеними особами, встановлюється за
висновком медико-соціальної експертизи в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
У той же час, згідно із статтею 7 Закону України «Про реабілітацію осіб
з інвалідністю в Україні», медико-соціальна експертиза повнолітніх осіб
проводиться медико-соціальними експертними комісіями, а дітей - лікарськоконсультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів. У зв’язку з
цим необхідно внести відповідні зміни до Закону про статус ветеранів війни;
3) термін «Велика Вітчизняна війна» замінено на термін «Друга світова
війна».
Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про професійнотехнічну освіту», «Про охорону дитинства», «Про вищу освіту», «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про відпустки»,
«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», «Про судовий збір», «Про нотаріат», «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»,
«Про поховання та похоронну справу», «Про звернення громадян», «Про
приватизацію державного житлового фонду», Кодексу законів про працю
України і Житлового кодексу Української РСР в частині:

1) визначення пільг та інших соціальних гарантій для постраждалих
учасників Революції Гідності;
2) встановлення, що медико-соціальна експертиза дітей проводиться
лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів;
3) зміни терміну «Велика Вітчизняна війна» на термін «Друга світова
війна»;
4) приведення у відповідність до статті 9 Закону про статус ветеранів
війни норм статей 6, 7 та 10 цього Закону в частині визначення статусу
працівників підприємств, установ, організацій, які брали безпосередню участь
у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
5) зміни терміну «інвалід», «дитина-інвалід», «інвалід з дитинства»,
«інвалід війни» відповідно на терміни «особа з інвалідністю», «дитина з
інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства» та «особа з інвалідністю
внаслідок війни»;
6) приведення у відповідність до Закону України «Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».
Міністерство фінансів України зазначає, що реалізація положень
законопроекту не впливає на виконання закону про Державний бюджет
України у поточному бюджетному періоді.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України підтримує прийняття законопроекту за основу у першому читанні.
Зважаючи на вищенаведене
обговорення, Комітет вирішив:

та

з

урахуванням

проведеного

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
внесення змін до законодавчих актів України щодо соціального захисту
постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб
(реєстр. № 8201), поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю.,
Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В., Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р. та
Рибчинським Є.Ю., за результатами розгляду в першому читанні прийняти за
основу та в цілому як Закон.
2. Доповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити
голову Комітету Третьякова О.Ю.

Голова Комітету

О.ТРЕТЬЯКОВ

