
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 травня 2022 року                           №  124/3

Про виплату одноразової грошової 
допомоги за шкоду життю та здоров’ю, 
завдану спричиненими військовою 
агресією проти України пораненням або 
загибеллю під час проходження публічної 
служби, виконання обов’язків на об’єктах 
критичної інфраструктури та здійснення 
професійної журналістської діяльності 
(реєстр. № 7353)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 11.05.2022 р. Комітет 
з питань екологічної політики та природокористування відповідно до предметів 
відання розглянув проект закону про виплату одноразової грошової допомоги за 
шкоду життю та здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією проти 
України пораненням або загибеллю під час проходження публічної служби, 
виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення 
професійної журналістської діяльності (реєстр. № 7353 від 05.05.2022 р.), 
внесений народними депутатами України Фроловим П.В., Корнієнком О.С., 
Бондаренком О.В., Кривошеєвим І.С. та іншими народними депутатами України, 
і відзначає.

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою 
визначення правових та організаційних засад для встановлення одноразових 
грошових виплат особам, уповноваженим на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, працівникам об’єктів критичної інфраструктури та 
журналістам, які загинули або отримали поранення під час виконання своїх 
обов’язків у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану».



Проектом акта пропонується: законодавчо визначити гарантію виплати 
одноразової допомоги, випадки її виплати, обставини, за яких можлива виплата; 
покласти вимогу по відшкодуванню здійснених коштом державного бюджету 
виплат на державу – агресора – РФ відповідно до норм міжнародного права; 
встановити, що порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги 
визначається Кабінетом Міністрів України; визначити суб’єкти, на яких 
поширюється дія норм закону. 

Розробники законопроекту зазначають, що прийняття законопроекту 
забезпечить обов’язковість виплат особам, уповноваженим на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, працівникам об’єктів критичної 
інфраструктури, журналістам, які зазнали поранення під час виконання своїх 
обов’язків у період дії воєнного стану, а у випадку загибелі - членам їх сімей, 
батькам, утриманцям.

Головне науково-експертне управління в цілому підтримує законопроект, 
проте у висновку висловлює до його положень зауваження і пропозиції, а саме:
-«аналіз проекту засвідчує, що він не містить самостійного предмету 
законодавчого регулювання, адже питання державної підтримки та соціального 
захисту у широкому розумінні більшості категорій осіб, на яких пропонується 
пошири дію цього закону, сьогодні врегульовані на законодавчому рівні»;
-«Вважаємо, що перелік осіб, на яких поширюється Закон (ч. 1 ст. 2 проекту), 
вимагає свого уточнення з урахуванням того, що згідно з вказаним положенням 
проекту сфера його дії розповсюджується, зокрема, на осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування та працівників 
об’єктів критичної інфраструктури»;
-«У цьому зв’язку вважаємо більш доцільним застосування єдиного підходу до 
визначення категорії осіб, які належатимуть до членів сімей загиблих (померлих) 
внаслідок військової агресії проти України, в тому числі й осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівників 
об’єктів критичної інфраструктури, журналістів»;
-«Частина питань, які розглядаються у проекті, залишились недостатньо 
врегульованими, що може ускладнити їх реалізацію».

Комітет з питань екологічної політики та природокористування в цілому 
підтримує прийняття законопроекту про виплату одноразової грошової 
допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану спричиненими військовою 
агресією проти України пораненням або загибеллю під час проходження 
публічної служби, виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури 
та здійснення професійної журналістської діяльності (реєстр. № 7353). При 
цьому віднесення об'єктів до критичної інфраструктури має бути врегульоване в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, як це передбачено 
статтею 8 Закону України "Про критичну інфраструктуру". Також у межах 
предметів відання слід зауважити, що виплата одноразової грошової допомоги у 



разі загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб 
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту передбачена 
статтею 118 Кодексу цивільного захисту України. 

 
 За результатами розгляду законопроекту  Комітет   в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію проект Закону 
про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, 
завдану спричиненими військовою агресією проти України пораненням або 
загибеллю під час проходження публічної служби, виконання обов’язків на 
об’єктах критичної інфраструктури та здійснення професійної журналістської 
діяльності (реєстр. № 7353 від 05.05.2022 р.), внесений народними депутатами 
України Фроловим П.В., Корнієнком О. С., Бондаренком О.В., Кривошеєвим І.С. 
та іншими народними депутатами України, з врахуванням зауважень Комітету з 
питань екологічної політики та природокористування  за результатами розгляду 
прийняти за основу у першому читанні. 

2. Рішення направити до Комітету з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів.
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ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000764A4D00C2BA5903
Дійсний до: 11.04.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-15/05-2022/81271 від 19.05.2022


