
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  3 лютого 2021 р.                                                                    № 66/6

Про проект Закону                                                                                
(реєстр. № 4389)                                                                               

Комітет розглянув відповідно до предметів відання проект Закону України 
про Захисників/Захисниць України та членів їх сімей 
(реєстр. № 4389 від 17.11.2020 р.), внесений народним депутатом України 
Остапенком А.Д., і відзначає таке.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, набрання 
чинності даним законопроектом дозволить підвищити рівень державної 
підтримки Захисників України, членів сімей загиблих (померлих) сімей 
Захисників України, сприятиме утвердженню поваги та шани до їх статусу в 
суспільстві. Завданнями пропонованого законопроекту є посилення системного 
підходу до забезпечення державної підтримки Захисників України, членів сімей 
загиблих (померлих) ветеранів та забезпечення узгодженості дій органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері соціального та 
правового захисту Захисників України та членів їх сімей, створення в Україні 
ефективного (доступного, зрозумілого, передбачуваного) механізму реалізації і 
забезпечення належних державних гарантій.

Проект закону змінює підхід до надання статусів та пропонує передбачити 
такі статуси як: 

Захисник України;
Захисник України з інвалідністю;
Захисник України з особливими бойовими заслугами; 
Член сім’ї загиблого (померлого) Захисника України.
Передбачається оновлення системи державних гарантії для кожного із 

зазначених вище статусів.
Законопроектом пропонується впровадити:
- додатковий пакет до загальної програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення медичних послуг та лікарських засобів;
- право на психологічну підтримку на законодавчому рівні;
- програми кредитування житла та компенсації за купівлю житла;
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- компенсацію вартості навчання в державних та приватних вищих 

навчальних закладах за відповідним рівнем професійної (професійно-
технічної), фахової передвищої або вищої освіти;

- право на професійну орієнтацію та часткову оплату послуг з 
перекваліфікації або підвищення кваліфікації;

- компенсацію за надання соціальних послуг;
- інформування про наявні гарантії.
Законопроект зберігає право на:
- санаторно-курортне лікування;
- позачерговий капітальний ремонт житла;
- пільги на житлово-комунальні послуги;
- трудові гарантії;
- право на безкоштовний проїзд;
- першочергове відведення земельних ділянок;
- право на безоплатну правову допомогу.
Законопроектом передбачається, що Захисниками України визнаються:
особи, які у складі сил безпеки та оборони України брали безпосередню 

участь в операціях по захисту незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, перебуваючи в районах їх проведення та під час проведення 
таких операцій.

особи, які добровільно брали участь в обороні України в операціях по 
захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 
перебуваючи безпосередньо в зоні виконання бойових завдань в операціях по 
захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 
перебуваючи в районах проведення та під час проведення таких операцій.

члени екіпажів, які перебували на борту кораблів, катерів, суден 
забезпечення, літаків та вертольотів сил оборони та безпеки України 
виконуючи бойове завдання із захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та 
вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними 
збройними формуваннями.

Таким чином законопроектом передбачається виділити в окрему категорію 
осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, а також членів їхніх сімей. 

На цей час  питання визначення статусу ветеранів, учасників бойових дій, 
у тому числі і осіб , які брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції та у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, їх соціального захисту регулюється Законом України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».  

Виділення в окрему категорію Захисника України, Захисника України з 
інвалідністю, Захисника України з особливими бойовими заслугами, члена сім’ї 
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загиблого (померлого) Захисника України і регулювання їх статусу та 
соціального захисту окремим законом може призвести до виникнення 
соціальної напруги серед інших категорій ветеранів війни та членів сімей 
загиблих.

Законопроект не підтримується Міністерством оборони України, 
Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України.

За висновками Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства 
соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
культури та інформаційної політики України, Міністерства охорони здоров'я 
України законопроект потребує доопрацювання.

У пояснювальній записці до законопроекту відсутня інформація щодо  
витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів у разі прийняття і 
реалізація проекту Закону. Фінансово-економічне обгрунтування відсутнє.

Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в:
1. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів внести пропозицію Верховній Раді України проект Закону України 
про Захисників/Захисниць України та членів їх сімей 
(реєстр. № 4389 від 17.11.2020 р.), внесений народним депутатом України 
Остапенком А.Д., за результатами розгляду в першому читанні повернути 
суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Рішення направити Комітету з питань соціальної політики та захисту 
прав ветеранів.

Голова Комітету            О. БОНДАРЕНКО

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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