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Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із 

числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій» 

(реєстр. № 3815-д, друге читання) 

 

 

 

Комітет розглянув порівняльну таблицю до проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального 

захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та 

політичних репресій» (реєстр. № 3815-д). 

Зазначений законопроект прийнятий Верховною Радою України в 

першому читанні 13 березня  2018 року.  

Згідно зі статтею 116 Регламенту Верховної Ради України для розгляду 

законопроекту у другому читанні від суб’єктів права законодавчої ініціативи 

надійшло 38 пропозицій, з яких  23 враховано, 13 відхилено, 1 враховано по 

суті, 1 враховано частково.  

За результатами підготовки законопроекту до ІІ читання у ньому 

передбачені такі положення:  
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1) надання колишнім неповнолітнім та малолітнім в’язням 

концентраційних таборів (особам, на яких поширюється дія статей 61 та 62 

Закону України "Про жертви нацистських переслідувань") права (без 

урахування сукупного доходу сім’ї): 

- на безоплатний проїзд усіма видами міського та приміського 

пасажирського транспорту; 

- на пільговий проїзд залізничним, морським, річковим транспортом, 

автобусами приміських і міжміських маршрутів міжобласного сполучення; 

- на безоплатне забезпечення ліками; 

- на пільги  з оплати за користування житлово- комунальними 

послугами;   

2) надання особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про 

реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 

років»  із числа тих, яких було піддано репресіям у формі позбавлення волі чи 

примусового безпідставного поміщення до психіатричного закладу, права на 

одержання соціальних гарантій, передбачених для учасників бойових дій, а 

визнаним особами з інвалідністю із числа таких осіб – для осіб з інвалідністю 

внаслідок війни; 

3) внесення змін до Кодексу законів про працю України, Житлового  

кодексу Української РСР, законів України «Про відпустки», «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про житловий фонд 

соціального призначення» в частині надання особам, реабілітованим 

відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»  із числа тих, яких 

було піддано репресіям у формі позбавлення волі чи примусового 

безпідставного поміщення до психіатричного закладу, права на додаткові 

відпустки, на пільгове одержання  житла, на 100% оплату лікарняних листків, 

як це передбачено для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 

війни.  

 

З урахуванням проведеного обговорення Комітет вирішив: 

1. Схвалити порівняльну таблицю до проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту 

окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та 

політичних репресій» (реєстр. № 3815-д), підготовлену для розгляду його у 

другому читанні, та рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

законопроект у другому читанні та в цілому як Закон.  

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України  з цього питання визначено голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ 


