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Захворювання, набуті в АТО, мають давати 
право на отримання статусу інваліда війни

Квартирне питання

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачає статус інваліда війни 
та статус члена сім'ї загиблого для осіб, які отримали поранення, контузію, каліцтво, що призвело до 
інвалідності або до загибелі. Проте, в законодавстві нічого не сказано щодо можливості оформлення 
відповідного статусу особам, які стали інвалідами або померли внаслідок ЗАХВОРЮВАНЬ, набутих під час 
участі в бойових діях. Для виправлення такої ситуації потрібно внести зміни в статтю 7, пункт 11-13, та статтю 
10, пункт 1, Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту " та дати можливість 
отримати відповідні статуси особам, які набули серйозні інфекційні та хронічні захворювання (наприклад, 
гепатит, ВІЛ/СНІД, діабет, онко тощо) під час захисту Батьківщини та сім'ям, родичі яких померли внаслідок 
тяжких захворювань, отриманих в АТО.

Парламентські слухання
та тиждень ветеранів АТО

19 жовтня 2016 року у Верховній Раді України пройдуть Парламентські слухання на тему: “Державні 
гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції гідності та членів їх 
родин: стан і перспективи”. Взяти участь у слуханнях запрошуються громадські організації, ветерани 
АТО, волонтери. 600 осіб вже подали заявки на участь у заході. Очікується, що в тому числі буде 
висловлена пропозиція щодо створення окремого Міністерства з питань ветеранів АТО. Слухання 
розпочнуться о 15.00 в сесійній залі. 

 Крім того, тиждень з 17 жовтня по 20 жовтня 2016 р передбачає розгляд 13 законопроектів, які 
стосуються безпосередньо соціально-правового забезпечення учасників АТО та членів їх сімей. Аналіз 
законопроектів у наступному випуску. 

На погодженні Кабміну знаходиться порядок забезпечення житлом інвалідів АТО та членів сімей 
загиблих. Необхідність нового порядку виникла через затримки в процесі забезпечення житлом і 
неможливість осіб, які мають на це право, самостійно обирати найбільш підходящі варіанти.  
Новий порядок передбачає вирахування суми на придбання житла за спеціальною формулою та 
перерахування коштів на рахунок з відповідним призначенням. Далі особа самостійно знаходить житло, 
яке вона хоче придбати. Це може бути житло первинного, вторинного ринку або житло з більшою за 
видану суму вартістю, якщо особа готова покрити різницю. Після подання відповідних документів 
заявником, заключається тристоронній договір (покупець-продавець-Мінсоц) та Міністерство соціальної 
політики перераховує кошти продавцю. Така система має на меті підвищити якість житла, яким 
забезпечуються пільгові категорії, оскільки пільговики зможуть робити власний вибір та регулювати час 
для пошуку житла.

З моменту набуття чинності нового порядку існує необхідність забезпечити максимальну 
поінформованість всіх категорій населення, що стоять у черзі за житлом, та працівників органів 
соц.захисту щодо змін системи забезпечення житлом. Відсутність поінформованості може призвести до 
перекладання державними органами відповідальності на людей за ініціативу отримання житла.

Законопроект 5011. За і проти

5 жовтня Комітет ВРУ у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та 
людей з інвалідністю розглянув законопроект депутата Т. Пастуха щодо можливості отримання ветеранами 
безкоштовної медичної допомоги у відомчих закладах охорони здоров'я для лікування контузії, каліцтва, 
поранення. Законопроект не отримав підтримки Комітету, оскільки формулювання його положень надає 
право на отримання безкоштовного обслуговування у госпіталях ветеранам всіх війн та бойових дій, до яких 
залучалась Україна. Розширення категорій громадян, які мають право на користування військовими 
госпіталями може призвести до перевантаження системи військових закладів охорони здоров’я. А в умовах 
фактичної війни відомчі заклади охорони здоров'я маютьу будь-який час бути готові негайно надати медичну 
допомогу пораненим, евакуйованим з поля бою.

Для забезпечення необхідного рівня медичної допомоги інвалідам АТО та учасникам бойових дій потрібно 
забезпечити належний розвиток та фінансування існуючої системи госпіталів ветеранів війни, які 
складаються з 29 госпіталів, 21 госпітального відділення та майже 8,5 тис. ліжок.


