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Комітет розглянув відповідно до предметів відання проект Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" щодо соціальних пільг та соціальних гарантій 

для учасників бойових дій (реєстр. № 5026 від 05.02.2021 р.), поданий 

народним депутатом України Заремським М.В., і відзначає таке. 

Змінами до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (далі ‒ Закон) пропонується розширити чинні та 

встановити нові пільги для учасників бойових дій, зокрема:  

- надання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у 

розмірі вартості вказаної потреби та без внесення першого внеску й з річною 

ставкою до 5% позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт 

жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, 

комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і 

благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з 

пʼятого року після закінчення будівництва;  

- безоплатне підключення до інженерних мереж та комунікацій 

(електропостачання, водопостачання, газопостачання та інше) для жилих 

будинків, у тому числі новозбудованих; 

- одержання компенсації невикористаних путівок санаторно-курортного 

лікування, а для осіб з інвалідністю внаслідок війни одержання такої 

компенсації в повному розмірі незалежно від наявності медичного висновку 

про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних 

протипоказань; 
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- звільнення від всіх видів державних зборів у процесі приватизації 

земельної ділянки та проведення її безоплатно. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, cтаном на дату 

подання законопроект не потребує додаткових видатків з державного бюджету 

України. 

За інформацією Міністерства фінансів України  розширення чинних та 

встановлення нових пільг і соціальних гарантій потребуватиме додаткових 

видатків бюджету. Обрахувати вартісну величину впливу законопроекту 

неможливо у звʼязку з відсутністю вихідних параметрів (кількості осіб 

відповідної категорії пільговиків, які можуть користуватися пільгами, що 

передбачаються законопроектом, вартості послуг з підключення до 

інженерних мереж та комунікацій, вартості путівок санаторно-курортного 

лікування тощо). 

Слід також звернути увагу на те, що реалізація положень 

законопроекту може призвести до збільшення вартості робіт з підключення до 

інженерних мереж та комунікацій для постачання природного газу, тепло- та 

електроенергії, води, що в свою чергу призведе до зростання кінцевої вартості 

зазначених послуг для інших категорій споживачів. 

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 внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" щодо соціальних пільг та соціальних гарантій для 

учасників бойових дій (реєстр. № 5026 від 05.02.2021 р.), поданий народним 

депутатом України Заремським М.В., 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 


