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

РІШЕННЯ

від 16 травня 2018 року

Про проект Закону України
про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із прийняттям
Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення
державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій та Луганській областях"
(реєстр. № 8293)

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких законів
України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про особливості державної
політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (реєстр. № 8293 від
19.04.2018 року), поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю.,
Загорієм Г.В., Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р. та Рибчинським Є.Ю.,
Комітет зазначає наступне.
Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення
державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій та Луганській областях» передбачено здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі –
Заходи).

Зазначеним Законом внесені також зміни до Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», згідно з якими
учасникам Заходів надається статус учасника бойових дій, особи з
інвалідністю внаслідок війни як це передбачено для учасників АТО.
Відповідно до Указу Президента України від 30.04.2018 року
№ 116/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в
Донецькій
та
Луганській
областях»
та
Наказу
Верховного
Головнокомандувача ЗСУ «Про початок операції Об’єднаних сил із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної
агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей» з
14.00 30 квітня 2018 року широкомасштабна антитерористична операція
завершилась та розпочалась операція Об’єднаних сил із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії
Російської федерації у Донецькій і Луганській областях.
Водночас, питання соціального захисту громадян у зв’язку із
проведенням антитерористичної операції регулюються не тільки Законом
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а й
іншими законодавчими актами.
З метою надання учасникам Заходів права користуватися
соціальними гарантіями, які передбачені для учасників АТО, народними
депутатами – членами Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю підготовлено
законопроект за реєстр. № 8293.
Законопроектом пропонується внести зміни до 19 законів України
(«Про гуманітарну допомогу», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб», «Про лікарські засоби», «Про статус
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про
загальну середню освіту», «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття», «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про
реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про оздоровлення та відпочинок
дітей», «Про волонтерську діяльність», «Про зайнятість населення», «Про
очищення влади», «Про запобігання корупції», «Про Національну поліцію»,
«Про систему іномовлення України», «Про виконавче провадження»,
Постанови Верховної Ради України «Про забезпечення належним медичним
обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і начальницького
складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під
час проведення антитерористичної операції на сході України») та поширити
дію відповідних норм, передбачених в умовах проведення антитерористичної
операції, на період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях.
Водночас, до деяких із зазначених законів вносяться зміни в частині
приведення термінології стосовно осіб з інвалідністю до Конвенції про права
осіб з інвалідністю.
Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції підтримує законопроект.
Міністерство оборони України підтримує законопроект із
зауваженнями, зокрема, щодо необхідності внесення змін до Податкового
кодексу України в частині поширення пільг з оподаткування військовим
збором на доходи у вигляді грошового забезпечення (заробітної плати) осіб,
які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 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.
Міністерство освіти і науки України підтримує законопроект.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України підтримує прийняття поданого законопроекту за основу, оскільки це
має сприяти забезпеченню належного рівня соціального захисту відповідних
категорій громадян.
Зважаючи на вищенаведене
обговорення, Комітет вирішив:

та

з

урахуванням

проведеного

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
внесення змін до деяких законів України у зв'язку із прийняттям Закону
України "Про особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях" (реєстр. № 8293), поданий народними депутатами
України Третьяковим О.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

