
 

 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 10 квітня  2019  року 

 

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку 

учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни 

 (реєстр. № 9400) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо врегулювання питання реалізації права на 

додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок 

війни (реєстр. № 9400 від 13.12.2018 року), поданий Кабінетом Міністрів 

України, Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до статей 12,  13 та 161 Закону України «Про статус ветеранів 

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

162 Закону України «Про відпустки» та статті 772 Кодексу законів про працю 

України учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, 

постраждалі учасники Революції Гідності мають право на одержання додаткової 

відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік. 

Законом України «Про відпустки» визначено джерела фінансування 

різних видів відпусток. Зокрема, згідно із статтею 23 витрати, пов'язані з 

оплатою відпусток, передбачених статтями 6, 7, 8, 13, 14, 15, 151, 16, 181 і 19 

цього Закону, здійснюються за рахунок коштів підприємств, призначених на 

оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за 

трудовим договором працівники, а фінансування допомоги по вагітності та 

пологах, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

провадиться з коштів державного соціального страхування. 

Як вбачається, Законом не визначено джерело фінансування 

додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 

календарних днів на рік для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності. 

Законопроектом пропонується внести такі зміни: 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print#n48
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print#n60
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print#n64
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print#n153
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print#n159
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print#n162
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print#n182
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print#n185
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print#n209
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print#n214


1) до статей 4 та 23 Закону України «Про відпустки», якими  передбачити, 

що додаткові відпустки із збереженням заробітної плати учасникам бойових дій, 

особам з інвалідністю внаслідок війни та постраждалим учасникам Революції 

Гідності є окремим видом відпустки, які фінансуються за рахунок коштів 

роботодавця, призначених на оплату праці; 

2) до статей 12 та 13 Закону про ветеранів війни та вилучити з них норми 

щодо надання учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та 

постраждалим учасникам Революції Гідності  права на одержання додаткової 

відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік: 

така норма залишиться лише в Кодексі законів про працю України та в 

Законі України «Про відпустки»; 

3) до Кодексу законів про працю України та до Закону України «Про 

відпустки» в частині зміни терміну «відпустка із збереженням заробітної плати» 

на термін «оплачувана відпустка». Водночас, така заміна має місце не у всіх 

випадках застосування терміну « із (без) збереженням заробітної плати». Так, 

законопроектом не передбачено внесення змін до статті 74 Кодексу законів про 

працю України, якою  передбачено, що громадянам надаються щорічні (основна 

та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і 

заробітної плати. 

Слід зазначити, що аналогічний урядовий законопроект за реєстр. № 5025 

вже розглядався на засіданні Комітету 12 квітня 2017 року. За результатами 

розгляду  Комітет висловив позицію  про необхідність залишення в статтях 12 

та 13 Закону про ветеранів війни норми про надання учасникам бойових дій, 

особам з інвалідністю внаслідок війни та постраждалим учасникам Революції 

Гідності оплачуваної додаткової відпустки з одночасним доопрацюванням 

цього Закону в частині визначення джерела фінансування додаткових відпусток 

для зазначених категорій осіб. Проте, ця позиція Комітету  в повторно поданому 

Урядом законопроекті не врахована. 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 

зазначає, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів і він відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання 

питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та 

особам з інвалідністю внаслідок війни (реєстр. № 9400), поданий Кабінетом 

Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні  прийняти за 

основу. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, визначеного 

головним по опрацюванню проекту Закону. 

 

 

Голова Комітету      О. ТРЕТЬЯКОВ 


