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Про проект закону України про внесення  

змін до деяких законодавчих актів щодо  

актуалізації статусів та пільг ветеранів  

війни та членів їх сімей 

 

 Розглянувши відповідно до предметів відання проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо актуалізації статусів та пільг 

ветеранів війни та членів їх сімей, поданий народними депутатами України 

Фріз І.В., Зінкевич Я.В., Іоновою М.М., Геращенко І.В., Забродським М.В., 

Климпуш-Цинцанадзе І.О. (реєстр. № 2191 від 30.09.2019 р.), Комітет відмічає. 

 Проект спрямований на створення ефективної системи державних 

гарантій та пільг, забезпечення рівних умовим для всіх поколінь ветеранів, 

задоволення базових потреб цієї категорії громадян та створення механізму 

ефективної соціальної адаптації, відновлення принципу соціальної 

справедливості щодо ветеранів та членів їх родин та надання гідної шани всім 

без винятку ветеранам війни. 

 Для реалізації зазначеної мети вносяться зміни до Кодексу законів про 

працю України; Житлового, Земельного кодексів України, Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, законів України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", "Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", "Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про 

місцеве самоврядування в Україні", "Про відпустки", "Про професійну 

(професійно-технічну) освіту", "Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування", "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до 

інших держав" та інших. 

Пропонується статтю 16  "Пільги особам з інвалідністю внаслідок війни" 

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

пропонується доповнити новим пунктом "31) безоплатне забезпечення 

спеціальною навченою собакою-поводирем особи з інвалідністю І та ІІ групи, 

які втратили зір або якщо залишковий зір не дає можливості самостійно 

орієнтуватися в просторі і потребують допомоги для пересування. Особі з 



інвалідністю І та ІІ групи з собакою-поводирем, за умови що на тварині є 

нашийник і намордник, надається вільний доступ до органів державної влади та 

місцевого самоврядування,  магазинів та об'єктів громадського харчування, 

закладів охорони здоров'я, освіти та культури,  транспорті, незалежно від 

заборони для тварин". 

Відповідно до цього вносяться зміни до статті 154 (Порушення правил 

тримання собак і котів) Кодексу України про адміністративні правопорушення 

якими дозволяється перебувати з собакою –поводирем у громадських містах. 

Закон України доповнюється новим визначенням: "собака-поводир - 

собака, який використовується для полегшення пересування в умовах 

населеного пункту осіб з інвалідністю І або ІІ групи, позбавлених зору або 

залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі та 

мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально 

підготовленого собаки для пересування і спілкування". 

Підтримуючи ініціативу авторів законопроекту про встановлення 

сучасних, ефективних та затребуваних ветеранами соціальних гарантій та 

системи пільг, потребує свого доповнення пропозиція щодо використання 

собак-поводирів". 

Так у Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" 

окрім статті 1 (визначення термінів) поняття "собака-поводир" більше не 

застосовується. 

Відповідно до усталеної світової практики використання собак-поводирів 

окрім безоплатного забезпечення собакою-поводирем вимагається наявність 

документа, що підтверджує його спеціальне навчання, забезпечення 

спеціальним спорядженням, а також передбачається виплата грошової 

компенсації витрат на утримання та ветеринарне обслуговування собак-

поводирів. Як правило, таки виплати здійснюються за рахунок фондів 

соціального страхування. 

 

Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо актуалізації статусів та пільг ветеранів війни та членів їх сімей 

________________ 

 

2. Висновок направити до Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів. 
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