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Про проект Закону України 

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

їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту учасників 

боротьби за незалежність України у XX столітті 

(реєстр. № 8519)  

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону 

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

посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у 

XX столітті (реєстр. № 8519 від 22.06.2018 року), поданий народними 

депутатами України Шухевичем Ю-Б.Р., Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю., 

Загорієм Г.В., Рибчинським Є.Ю., Гаврилюком М.В., Білецьким А.Є. та 

Петренком О.М., Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до пункту 16 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» (далі Закон про статус ветеранів війни) 

право на встановлення статусу учасника бойових дій мають вояки Української 

повстанчої армії, які брали участь у бойових діях проти німецько-фашистських 

загарбників на тимчасово окупованій території України в 1941-1944 роках, які не 
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вчинили злочинів проти миру і людства та реабілітовані відповідно до Закону 

України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного 

режиму 1917-1991 років". 

Законопроектом пропонується  пункт 16 статті 6 Закону про статус 

ветеранів війни викласти у новій редакції та надати право на встановлення 

статусу учасника бойових дій особам, які брали участь у всіх формах збройної 

боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української 

повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця 

(Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), 

збройних підрозділів Організації українських націоналістів і відповідно до 

Закону України “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у XX столітті” визнані борцями за незалежність України 

у XX столітті. 

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту за даними 

Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генера́л-хору́нжого Романа 

Шухевича станом на 23 травня 2018 року чисельність зазначених учасників 

боротьби за незалежність України у ХХ столітті із числа збройних підрозділів 

ОУН і УПА становить 1201 особа. 

Міністерство фінансів України зазначило, що витрати на реалізацію 

законопроекту можуть становити близько 35 млн грн в рік.  

Міністерство соціальної політики України підтримує законопроект, 

проте зазначає, що реалізація законопроекту у запропонованій редакції 

потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України та може бути 

впроваджена у разі визначення відповідних джерел фінансування. 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції підтримує законопроект. 

Український інститут національної пам’яті підтримує необхідність 

посилення соціального захисту борців за незалежність України у ХХ столітті, у 

тому числі шляхом визнання їх учасниками бойових дій. Водночас зазначає таке: 

 законопроект потребує доопрацювання, зокрема, щодо надання 

права на встановлення статусу учасника бойових дій також особам, які брали 

участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті 

у складі Організації народної оборони «Карпатська Січ»; 

 на сьогоднішній день відсутній будь-який список або реєстр воїнів 

УПА, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) 

«Подільська Січ», Української народної революційної армії «УНРА», членів 

ОУН, які брали участь у бойових діях. В зв’язку з чим, питання процедури 

надання статусу учасника бойових дій таким особам потребує додаткового 

опрацювання. 

Комітет Верховної Ради України  з питань бюджету зазначає, що 

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

На думку Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України : 

1) є сумнівним та недостатньо юридично обґрунтованим виключення з 

діючої редакції пункту 16 статті 6 Закону про статус ветеранів війни окремих 

критеріїв, за якими визначається право на встановлення статусу учасника 

бойових, зокрема, щодо «не вчинення злочинів проти миру і людства» та 

«реабілітації відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»; 

2) законопроект потребує техніко-юридичного доопрацювання та має 

бути приведений у відповідність із вимогами Бюджетного кодексу України в 

частині визначення джерел покриття додаткових витрат. 

Згідно узагальнюючого висновку Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єктам права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Підтримуючи ідею законопроекту щодо необхідності посилення 

соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у ХХ 

столітті з числа осіб, які брали участь у бойових діях, Комітет погодився з 

зауваженням Українського інституту національної пам’яті про необхідність 

надання права на встановлення статусу учасника бойових дій також особам, які 

брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX 

столітті у складі Організації народної оборони «Карпатська Січ», а також 

Української військової організації (УВО). 

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 посилення соціального захисту учасників боротьби 

за незалежність України у XX столітті (реєстр. № 8519), поданий народними 

депутатами України Шухевичем Ю-Б.Р., Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю., 

Загорієм Г.В., Рибчинським Є.Ю., Гаврилюком М.В., Білецьким А.Є. та 

Петренком О.М., за результатами розгляду в першому читанні прийняти за 

основу та в цілому як Закон з урахуванням пропозиції Українського інституту 

національної пам’яті. 

2. Доповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

заступника голови Комітету Шухевича Ю-Б.Р. 

 

 

Голова Комітету         О.ТРЕТЬЯКОВ 

 


