
В СЕРПНІ 2016ВІСНИК

Невизначений статус 
добровольців в АТО

Вето до законопроекту
№ 4255 "Про амністію
у 2016 році"

З вересня 2014 року 245 тисячам військовослужбовців, що беруть участь в АТО, було надано статус учасника 
бойових дій (УБД). Цілком логічно, що чоловіки та жінки, які добровільно пішли захищати Україну, очікували 
на визнання їх у такому ж статусі. Проте, для добровольців АТО за 2 роки законодавчо так і не передбачено 
жодного визнання.

Бійці формувань, які не увійшли до складу жодного державного силового відомства (ДУК «Правий сектор», 
ОУН, «Карпатська Січ» тощо), не можуть навіть претендувати на статус учасника війни. Хоча з 2015 року 
такий статус можуть отримувати волонтери та працівники організацій, залучених  до завдань АТО. 
Зарадити ситуації можливо лише шляхом внесення змін до чинного законодавства. Проте наразі 
законопроектів про статус добровольців у Верховній Раді не зареєстровано.

Всеукраїнська 
нарада 
учасників 

Статус виконання 
програм з захисту 
учасників АТО

На початку серпня за участі представників 
Державної служби України у справах ветеранів 
війни та учасників АТО, Національної Асамблеї 
інвалідів України, ГО «Юридична Сотня», 
Міністерства охорони 
здоров’я,Уповноваженого Президента України 
з прав людей з інвалідністю активно 
обговорювалися можливості адаптації та 
психологічної реабілітації для ветеранів та 
інвалідів АТО. Зокрема були підняті питання 
недосконалості порядку оформлення статусу 
інваліда війни добровольцям, які брали участь в 
АТО та невідповідностей щодо визнання 
інвалідами війни осіб, інвалідність яких настала 
внаслідок захворювання, отриманого під час 
участі в бойових діях. ГО "Юридична Сотня" 
звернулася до Уповноваженого Президента 
України з прав людей з інвалідністю з 
проханням направити особисті звернення щодо 
вирішення даних проблем. 

Як виявилося, кошти на забезпечення існуючих 
реабілітаційних програм в державі є, проте з 
бюджету на 2016 рік використано лише 15%. 
Знову таки, питання стоїть у невизначеності 
термінів, відсутності порядку виділення коштів 
та, головне, недостатній поінформованості 
населення щодо деяких програм. 
Звертаємо увагу на те, що зараз для інвалідів 
війни діє програма по забезпеченню путівками 
до санаторно-курортних закладів, діють 
програми міні-грантів для фінансування власної 
справи інвалідам війни. 

17 серпня 2016 року Президент ветував прийнятий в липні Закон №4255 
«Про амністію у 2016 році», який мав на меті забезпечити можливість 
звільнення від відповідальності учасників бойових дій, які були 
звинувачені та засуджені за вчинення не тяжких злочинів.
Із зауважень Президента випливає, що закон не можна приймати, 
оскільки він містить низку невідповідностей з Кримінальним Кодексом 
України та Законом України "Про застосування амністії в Україні".
В режимі перемир'я прийняття такого закону може призвести до 
порушення дисципліни в армії, а відсутність відповідальності за вчинення 
легких злочинів може призвести до вчинення більш тяжких злочинів.
 

Президент підписав
Закон про додаткові гарантії 
працевлаштування учасників АТО

Президент підписав Закон № 1436-VIII «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість 
населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення».

Зміни до закону розширюють перелік категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню, та, зокрема, включають в нього учасників бойових дій, якібрали безпосередню участь у 
проведенні та забезпеченні проведення АТО. Роботодавцю, який працевлаштовує зазначених осіб строком, 
не меншим за два роки, держава щомісяця компенсує фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Підписані зміни стосуються осіб, що зареєстровані у Державній службі зайнятості. Реалізація Закону 
спрямована на поліпшення соціального захисту учасників АТО.


