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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 

 

 

Щодо інформації Мінветеранів стосовно стану опрацювання 

законопроекту з питання надання статусу учасника бойових дій 

добровольцям добровольчих формувань, які не увійшли до складу 

Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань та правоохоронних органів 

 

 При  Мінветеранів, за ініціативи учасників добровольчих формувань,  

створено робочу групу щодо напрацювання шляхів законодавчого вирішення 

питання надання статусу учасника бойових дій особам, які у складі 

добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 

брали безпосередню участь в АТО і в подальшому такі добровольчі 

формування так і не увійшли до складу Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів. 

На розгляді у Верховній Раді України знаходиться ряд законопроектів, 

які спрямовані на вирішення порушеного питання у різний спосіб, зокрема: 

1) законопроектом за реєстр. № 8227 від 04.04.2018 року «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та 

соціальних гарантій  окремим особам із числа учасників антитерористичної 

операції» пропонується визнати учасниками бойових дій осіб, які у період до 

22.06.2015 (до набрання чинності Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо 

статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України»  № 291 від 07.04.2015 року) були залучені до участі в АТО  
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відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» та брали участь в 

АТО у взаємодії зі Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх 

справ України та іншими суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу 

з тероризмом. 

 Частиною шостою статті 4 Закону «Про боротьбу з тероризмом» 

передбачено, що до участі в АТО за рішенням керівництва АТО можуть бути 

залучені з дотриманням вимог цього Закону громадяни за їх згодою; 

2) законопроектом за реєстр. № 9181 від 09.10.2018 року «Про 

комбатантів України» пропонується імплементувати до національного 

законодавства норми міжнародного права в частині визначення комбатантів як 

повноправних учасників захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України у складі сил оборони і законодавчо закріплюються 

визначення понять «комбатанти», «некомбатанти», «добровольчі формування 

комбатантів України» та визначається їх правовий статус. 

На думку Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України з метою належного визнання внеску добровольчих формувань та їх 

учасників у захисті незалежності, суверенітету і територіальної цілісності 

України варто розробити і ухвалити закон, який би регулював статус таких 

формувань, підстави їх створення, використання зброї, умови взаємодії 

формувань із офіційними органами та їх залучення до бойових завдань, 

підстави та умови їх розформування, статус учасників таких формувань та 

інші питання, що потребують врегулювання. 

За інформацією Мінветеранів було проведено 3 міжвідомчі наради із 

представниками добровольчих формувань та утворених відповідно до законів 

України військових формувань і правоохоронних органів. Проте питання є 

складним і триває подальша робота над пошуком прийнятного варіанту його 

вирішення.  

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет: 

- підтримує позицію Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради України, що, з метою належного визнання внеску 

добровольчих формувань та їх учасників у захисті незалежності, суверенітету 

і територіальної цілісності України, питання надання статусу учасника 

бойових дій добровольцям добровольчих формувань має вирішуватись 

комплексно з одночасним визначенням правового статусу таких формувань, 

підстав їх створення, використання зброї, умов взаємодії формувань із 

офіційними органами та їх залучення до бойових завдань, підстав та умов їх 

розформування, статусу учасників таких формувань та інших питань, що 

потребують врегулювання;  

- висловлює  позицію, що саме в Законі, а не в підзаконному акті, 

мають бути визначені критерії надання статусу учасника бойових дій 

особам, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, брали безпосередню участь в АТО і в подальшому такі 

добровольчі формування так і не увійшли до складу Збройних Сил України та 
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інших утворених відповідно до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів; 

- рекомендує Мінветеранів залучити до роботи робочої групи 

представників РНБО, Комітету Верховної Ради України з питань національної 

безпеки і оборони та Генеральної прокуратури України. 

 

 

 

Голова Комітету                                         О. ТРЕТЬЯКОВ 


