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Про проект Постанови Верховної Ради України 

про забезпечення відновлення конституційних прав учасників війни, осіб, 

які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та осіб, на яких 

поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ, у 

зв'язку з прийняттям рішення Конституційного Суду України від 18 

грудня 2018 року № 12-р/2018  

(реєстр. № 9429) 

 

 

Розглянувши проект Постанови Верховної Ради України про забезпечення 

відновлення конституційних прав учасників війни, осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року                 

№ 3551-ХІІ, у зв'язку з прийняттям рішення Конституційного Суду України від 18 

грудня 2018 року № 12-р/2018 (реєстр. № 9429 від 20.12.2018), поданий народним 

депутатом  Новинським В.В. та іншими народними депутатами України, Комітет 

зазначає наступне. 

Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законодавчих актів України» № 76 від 28.12.2014 (далі -                      

Закон № 76) внесені зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» (далі - Закон про статус ветеранів війни), згідно 
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з якими для учасників війни, членів сімей загиблих та осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною: 

1) скасовано право на пільговий проїзд; 

2) передбачено, що право на пільги з оплати за користування житлом, 

житлово-комунальними послугами (газом, електроенергією, скрапленим 

балонним газом для побутових потреб), безплатне одержання ліків, лікарських 

засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення, 

безплатне першочергове зубопротезування надаються за умови, якщо розмір 

середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на 

податкову соціальну пільгу. 

18 грудня 2018 Конституційним судом України прийнято Рішення                      

№ 12-р/2018 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 9 

розділу I Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законодавчих актів України“ від 28 грудня 2014 року № 76–VIII  

(справа про соціальний захист ветеранів війни та членів їхніх сімей)                                                      

(далі Рішення № 12-р/2018). 

Рішенням № 12-р/2018: 

1) визнано такими, що не відповідають Конституції України                            

(є неконституційними): 

– абзац другий підпункту 1, абзац другий підпункту 2, абзаци другий, 

третій, четвертий підпункту 3 пункту 9 розділу I Закону № 76 (зазначеними 

нормами Закону № 76 внесені зміни до Закону про статус ветеранів війни та 

скасовано право учасників війни, членів сімей загиблих та осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною на пільговий проїзд); 

– частину шосту статті 14, частину другу статті 16 Закону про статус 

ветеранів війни (зазначеними нормами передбачено, що учасники війни та особи, 

які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мають право на пільги з 

урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї); 

2) встановлено, що: 

- абзац другий підпункту 1, абзац другий підпункту 2, абзаци другий, 

третій, четвертий підпункту 3 пункту 9 розділу I Закону № 76, частина шоста 

статті 14, частина друга статті 16 Закону про статус ветеранів війни, які визнані 

неконституційними, втрачають чинність через три місяці з дня ухвалення 

Конституційним Судом України цього Рішення, тобто 18 березня 2019 року; 

- застосуванню підлягатимуть пункти 7, 16 частини першої статті 14, 

пункти 7, 18 частини першої статті 15, пункти 6, 15, 16 частини першої статті 16 

Закону про статус ветеранів війни у редакції до внесення змін Законом № 76. 

Проектом Постанови пропонується Кабінету Міністрів України в 

одномісячний строк з дня прийняття цієї Постанови, для забезпечення виконання 

Рішення № 12-р/2018: 

1) прийняти нормативно-правові акти, привести свої нормативно-правові 

акти, а також забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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Законом про статус ветеранів війни у редакції, що діяла до внесення змін 

Законом № 76; 

2) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення 

змін до Державного бюджету України на 2019 рік у частині збільшення видатків 

на соціальний захист учасників війни, осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, та осіб, на яких поширюється чинність Закону про статус 

ветеранів війни, з урахуванням Рішення № 12-р/2018; 

Контроль за виконанням цієї Постанови пропонується покласти на 

комітети Верховної Ради України з питань ветеранів та осіб з інвалідністю та з 

питань бюджету відповідно до компетенції. 

Комітет погоджується з авторами проекту Постанови щодо необхідності 

вжиття заходів для виконання Рішення Конституційного Суду України № 12-

р/2018. 

Проте, згідно зі статтею 75 Конституції України Верховна Рада України є 

єдиним органом законодавчої влади. Відтак, з метою забезпечення 

конституційного правопорядку та відповідно до статті 92 Конституції України, 

Верховна Рада України має прийняти Закон України, що врегулює питання 

пільгового забезпечення відповідних категорій осіб. 

Слід зазначити, що на розгляді Верховної Ради України знаходяться 

законопроекти за реєстр. № № 9428, 9428-1 та 9428-2, якими передбачається 

внести зміни до Закону про статус ветеранів війни, якими пропонується: 

1) відновити право учасників війни, членів сімей загиблих, осіб, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, на пільговий проїзд; 

2) відновити право осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 

на отримання компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і 

назад; 

3) надати учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, право на пільги з оплати за користування житлом, житлово-

комунальними послугами (газом, електроенергією, скрапленим балонним газом 

для побутових потреб), безплатне одержання ліків, лікарських засобів, 

імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення, безплатне 

першочергове зубопротезування без урахування середньомісячного сукупного 

доходу сім'ї. 

Крім того законопроектом за реєстр. № 9428-2 пропонується: 

1) привести терміни та поняття транспортних засобів, які застосовуються 

у Законі про статус ветеранів війни у відповідність до Закону України «Про 

транспорт»; 

2) зняти неузгодженість між окремими нормами статей Закону про статус 

ветеранів війни в частині надання учасникам бойових дій та особам з 

інвалідністю внаслідок війни права на пільговий проїзд в автобусах міжміського 

сполучення (в одному пункті надається право на проїзд в автобусах 

міжміського сполучення без обмежень, в іншому – один раз на рік (або на два) 

роки); 

3) передбачити, що право на пільговий проїзд учасникам війни, членам 

сім’ї загиблих, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною 
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надається за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, 

який видається на безоплатній основі, як це передбачено для учасників бойових 

дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. 

Міністерство інфраструктури України підтримує проект Постанови. 

Міністерство юстиції повідомило про відсутність пропозицій та 

зауважень з питань, віднесених до компетенції Міністерства. 

Міністерство фінансів України не підтримує проект Постанови та 

зазначає, що його прийняття призведе до розширення кола пільгових категорій 

громадян та потребуватиме додаткових коштів з Державного бюджету України. 

Міністерство соціальної політики України проект Постанови не 

підтримує та зазначає, що для забезпечення виконання Рішення № 12-р/2018 

необхідно внести зміни до Закону про статус ветеранів війни. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної 

Ради України про забезпечення відновлення конституційних прав учасників війни, 

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та осіб, на яких поширюється 

чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ, у зв'язку з прийняттям рішення 

Конституційного Суду України від 18 грудня 2018 року № 12-р/2018 (реєстр. № 

9429), поданий народним депутатом Новинським В.В. та іншими народними 

депутатами України, за результатами розгляду в першому читанні відхилити. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні з цього питання 

визначено Голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

Голова Комітету     О.ТРЕТЬЯКОВ 


