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Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 6 лютого 2019  року 

 

 

Про проект Закону України 

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

гарантії їх соціального захисту" 

щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни 

(реєстр. № 9508) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону 

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

Єдиного державного реєстру ветеранів війни (реєстр. № 9508 від 28.01.2019), 

поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю.,                    

Загорієм Г.В., Шухевичем Ю-Б.Р., Рибчинським Є.Ю. та Гаврилюком М.В., 

Комітет зазначає наступне. 

Головна мета законопроекту – законодавче унормування створення 

Єдиного державного реєстру ветеранів війни (далі - Реєстр), що дасть 

можливість забезпечити реалізацію ветеранами війни, особами, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалими учасниками Революції 

Гідності, членами сімей таких осіб, особами, на яких поширюється чинність 

Закону про статус ветеранів війни, пільг та інших державних гарантій, а також 

більш оперативно приймати управлінські рішення в частині посилення 

соціального захисту таких осіб. 

Статтею 31  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (далі Закон про статус ветеранів війни) передбачені 

повноваження Державної служби України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції. Водночас, Державна служба України у 

справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції сьогодні 

знаходиться в стадії ліквідації, її правонаступником визначено Міністерство у 

справах ветеранів України (постанова Кабінету Міністрів України  від 28 
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листопада 2018 № 986). Повноваження Міністерства у справах ветеранів 

України  передбачені  у Положенні про Міністерство у справах ветеранів 

України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2018 № 1175.  

Законопроектом передбачається статтю 31 Закону про статус ветеранів 

війни викласти в новій редакції, якою пропонується: 

1) створити Реєстр -  єдину державну інформаційно-телекомунікаційну 

систему, призначену для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, 

захисту і знеособлення інформації про ветеранів війни, осіб, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції 

Гідності, членів сімей таких осіб та інших осіб, на яких поширюється чинність 

цього Закону; 

2) передбачити, що відповідальним за забезпечення формування та 

ведення Реєстру та його розпорядником є Міністерство у справах ветеранів 

України. Центральні і місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, 

органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування 

безоплатно надають інформацію, необхідну для формування та актуалізації 

Реєстру; 

3) встановити, що Кабінетом Міністрів України будуть визначені 

порядок створення, ведення, доступу до відомостей Реєстру та їх 

використання, порядок одержання інформації з інших реєстрів і 

інформаційних баз даних щодо фізичних осіб для внесення до Реєстру. 

Міністерство у справах ветеранів України та Державна служба України 

у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції 

підтримують законопроект. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України, підтримуючи в цілому пропозицію про створення Реєстру, висловило 

до законопроекту низку зауважень. 

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 Єдиного державного реєстру ветеранів війни   

(реєстр. № 9508), поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю.,     

Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В., Шухевичем Ю-Б.Р., Рибчинським Є.Ю. та             

Гаврилюком М.В., за результатами розгляду в першому читанні прийняти за 

основу і в цілому. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні з цього 

питання визначити Голову Комітету Третьякова О.Ю. 

Голова Комітету     О.ТРЕТЬЯКОВ 


