
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від  20  січня 2021 р.                                                                                     № 63/7 

 

 

 
Про проект Закону про внесення змін  

до Бюджетного кодексу України щодо  

захищених видатків державного бюджету 

(реєстр. № 4384)  

 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування відповідно до 

предметів відання розглянув проект Закону про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо захищених видатків державного бюджету (реєстр. № 4384 від 

16.11.2020), поданий народними депутатами України Бондарем М.Л. та іншими 

народними депутатами України,  і відзначає. 

Метою законопроекту, на думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, є 

забезпечення виконання Рішення Конституційного суду № 12-р/2018 щодо соціальної 

підтримки учасників війни, членів сімей загиблих, осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, шляхом відновлення їх права на безкоштовний проїзд та 

отримання пільг без врахування їх доходу. 

Зазначеними змінами передбачається визначити захищеними видатками 

державного бюджету спеціальні гарантії для військовослужбовців та ветеранів, а саме 

пропонується доповнити статтю 55 «Захищені видатки бюджету» Бюджетного 

кодексу України новим абзацем: «пільги гарантовані ветеранам війни відповідно до 

статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України “Про захист ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”». 

Комітет зазначає на необхідності визначення захищеними видатками 

державного бюджету пільги та компенсації громадянам, які постраждали наслідок  

Чорнобильської катастрофи. 

Комітет пропонує при розгляді проекту Закону реєстр. № 4384 доповнити 

статтю 55 «Захищені видатки бюджету» Бюджетного кодексу України новим 

абзацем: «пільги та компенсації гарантовані громадянам, які постраждали наслідок  

Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 20, 21, 22, 24, 30, 48, 52 та 53 Закону 



України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»”». 

 

Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Комітету з питань бюджету внести на розгляд Верховної 

Ради України пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України щодо захищених видатків державного бюджету 

(реєстр. № 4384 від 16.11.2020), поданого народними депутатами України Бондарем 

М.Л. та іншими народними депутатами України. При розгляді проекту Закону 

врахувати пропозиції Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування щодо необхідності доповнення статті 55 Бюджетного кодексу 

України новим абзацом щодо визначення захищеними видатками державного 

бюджету пільги та компенсації громадянам, які постраждали наслідок  

Чорнобильської катастрофи. 

 

2. Рішення направити Комітету з питань бюджету. 

 

 

 

Голова Комітету            О. БОНДАРЕНКО 

 


