
Законопроект № 4995
Технічні питання забезпечення 
житлом військовослужбовців

Законопроект № 5697 
Ветеранські статуси учасникам 
Майдану та цивільним, пораненим
у районах АТО?
 У законопроекті № 5697 Кабмін пропонує розширити коло осіб, які вважаються учасниками бойових дій 
(УДБ) та інвалідами війни.

Згідно проекту № 5697 статус УБД має надаватися учасникам Революції Гідності, які отримали тілесні 
ушкодження, що не призвели до інвалідності. Пропонуючи визнати Майдан бойовими діями, Уряд 
змішує поняття «участь в акціях протесту» і «захист Батьківщини у збройному конфлікті». Враховуючи те, 
що на добровольців, які досі захищають Україну в районах бойових дій (батальйони ДУК «Правий 
Сектор», ОУН), не поширюється статус УБД і відповідні пільги, надання такого статусу особам, які 
фактично брали участь у мирних зібраннях, призведе до підвищення суспільної напруги.

Ще більш спірні пропозиції законопроекту стосуються надання права на статус інваліда війни 
цивільному населенню,  які отримали інвалідність від вибухових речовин, боєприпасів і військового 
озброєння на території проведення АТО. Адже існує вірогідність, що пільговий статус зможуть отримати 
особи, які співпрацюють із терористичними угрупованнями.

Законопроект не містить фінансово-економічних розрахунків, оскільки ні кількість поранених на 
Майдані, ні кількість пораненого цивільного населення на сьогодні не відома. Втім, очевидно, що кожен 
із запропонованих статусів дає право на об'ємний перелік пільг та виплат, які фінансуються з 
державного бюджету. 

За відсутності належних розрахунків та без врегулювання питання статусу учасників 
російсько-української війни даний законопроект може посилити ризики дестабілізації українського 
суспільства.

Врегульовує деякі технічні моменти реалізації права на житло військовослужбовцями та членами сімей 
військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби.

Зокрема передбачається, що порядок отримання житла або грошової компенсації за житло 
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному КМУ. Також у проекті 
йдеться, що житлове приміщення зберігається за мобілізованим і тими, хто перебуває у полоні. Однак 
дану норму варто доповнити також особами, які перебувають у заручниках терористів, з огляду на те, 
що у правовому в полі в Україні триває АТО і на осіб, захоплених незаконними збройними 
формуваннями, поширюється статус заручників, а не полонених.

Нагадаємо, що відповідно до Постанови КМУ від 19 жовтня 2016 р. № 719 право отримати грошову 
допомогу на придбання житла мають члени сімей військовослужбовців, які загинули в АТО, а також 
інваліди I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО. Для отримання грошової 
допомоги необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення за місцем перебування на 
квартирному обліку.

Доцільно прийняти законопроект № 4995 за основу.

від 20.02.2017 ВІСНИК №37

Законопроект №6045
Вшанування Героїв України

Проект Постанови № 6045 має на меті вшанувати українських воїнів – учасників АТО.
У проекті рекомендується школам та органам місцевого самоврядування:

• облаштувати інформаційно-меморіальні стенди про Героїв України;
• публікувати інформацію про учасників АТО в офіційних друкованих виданнях;
• перейменувати вулиці та найменування навчальних закладів в населених пунктах,
в яких проживали/проживають Герої України на їхню честь.

Рекомендуємо прийняти проект № 6045 за основу і в цілому


