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

РІШЕННЯ
від 6 червня 2018 року

Про проект Закону України
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
застосування терміну «особа з інвалідністю» та похідних від нього
(реєстр. № 8358)
Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо застосування терміну «особа з інвалідністю»
та похідних від нього (реєстр. № 8358 від 16.05.2018 року), 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 зміни до Закону України «Про
ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до
неї» № 1490-VIII від 07.09.2016 року внесено зміни до цих документів
відповідно до оновленого офіційного перекладу українською мовою Конвенції
про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї та,
відповідно, слово «інваліди» замінено словами «особи з інвалідністю».
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України» № 2249-VIII від 19.12.2017 року,
ініційований Кабінетом Міністрів України, яким внесено зміни до Кодексу
законів про працю України, Сімейного кодексу України та 35 законів України
в частині заміни слів «інвалід», «особа з обмеженими фізичними
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можливостями», «інвалід війни» та «дитина-інвалід» словами «особа з
інвалідністю», «особа з інвалідністю внаслідок війни» та «дитина з
інвалідністю».
Водночас слова «інвалід», «дитина-інвалід», «інвалід з дитинства»,
«інвалід війни» використовуються ще в близько 100 кодексах і законах
України. З метою приведення зазначених нормативно-правових актів у
відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю
і Факультативного протоколу до неї народними депутатами України – членами
Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників
антитерористичної операції та людей з інвалідністю подано законопроект за
реєстр. № 8358, яким вносяться відповідні зміни до 77 нормативно-правових
актів, а саме до:
Кримінального, Земельного, Господарського, Цивільного, Кримінальновиконавчого, Цивільного процесуального, Повітряного, Кримінального
процесуального кодексів, Кодексу адміністративного судочинства та Кодексу
цивільного захисту України; Закону УРСР «Про економічну самостійність
Української РСР», законів України «Про гуманітарну допомогу», «Про
пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в
народному господарстві», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про
Збройні Сили України», «Про оборону України», «Про колективне
сільськогосподарське підприємство», «Про військовий обов’язок і військову
службу», «Про оренду державного та комунального майна», «Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Основи законодавства України
про охорону здоров’я» «Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні», «Про дорожній рух», «Про попереднє ув’язнення», «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про заходи протидії незаконному
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та
зловживанню ними», «Про музеї та музейну справу», «Про туризм», «Про
залізничний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення», «Про
професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини», «Про місцеві державні
адміністрації», «Про перелік об’єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації», «Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності», Гірничого закону України, «Про порядок направлення підрозділів
Збройних Сил України до інших держав», «Про розповсюдження примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз
даних», «Про позашкільну освіту», «Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону», «Про курорти», «Про
автомобільний транспорт», «Про дошкільну освіту», «Про органи
самоорганізації населення», «Про поштовий зв’язок», «Про Товариство
Червоного Хреста України», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про
телекомунікації», «Про поліпшення матеріального становища учасників
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бойових дій та інвалідів війни», «Про Загальнодержавну програму адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу», «Про
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів», «Про театри і театральну справу», «Про
комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового
фонду», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків», «Про Регламент Верховної Ради України», «Про культуру»,
«Про безоплатну правову допомогу», «Про Раду міністрів Автономної
Республіки Крим», «Про професійний розвиток працівників», «Про охоронну
діяльність», «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств»,
«Про утилізацію транспортних засобів», «Про Кабінет Міністрів України»,
«Про Національну гвардію України», «Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»,
«Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», «Про
стандартизацію», «Про антидопінговий контроль у спорті», «Про ринок
електричної енергії», «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної
авіації», до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».
Зміни вносяться також до постанов Верховної Ради України «Про
перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради
України восьмого скликання» та «Про обрання голів, перших заступників,
заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України
восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників
голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради
України з питань приватизації», якими пропонується замінити назву «Комітет
у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної
операції та людей з інвалідністю» на «Комітет у справах ветеранів та осіб з
інвалідністю».
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України підтримує прийняття законопроекту у першому читанні за основу.
З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування
терміну «особа з інвалідністю» та похідних від нього (реєстр. № 8358),
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

