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Спрощена процедура прийняття до громадянства військовослужбовців та 
ветеранів, які брали участь у захисті суверенітету України 
(законопроєкт №2590)
Проєктом пропонується норма, згідно з якою на окремі посади не можуть бути призначені особи, які мають громадянство 
(підданство) інших держав.

Крім того, законопроєктом вводиться спрощена процедура прийняття до громадянства військовослужбовців, які уклали контракт 
про проходження військової служби в ЗСУ; іноземців, які брали участь у захисті суверенітету України; громадян РФ, які зазнали 
там переслідувань та інші категорії.  Більшу частину цих питань було врегульовано змінами від 13 серпня 2019 року до Указу 
Президента України «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України». Таким чином, законопроєкт 
№2590 передбачає законодавче закріплення норм, прийнятих раніше на рівні підзаконного акту.

Проте законопроєкт містить ряд недоліків, зокрема норма, згідно з якою громадяни певних держав можуть складати присягу 
громадянина України замість зобов’язання припинити іноземне громадянство, прописана нечітко. Перелік таких держав 
формує КМУ, але не визначено за яким принципом, на яких підставах і з яких причин країна включається до цього списку. 
Норма про те, що громадяни Росії, які зазнали переслідувань в Росії, отримують громадянство за спрощеною процедурою 
виглядає недостатньо обґрунтованою.

15 січня 2020 Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій ухвалив 
рішення рекомендувати Верховній Раді включити законопроєкт №2590 до порядку денного та за результатами розгляду у 
першому читанні прийняти за основу.

Враховуючи  наведене, за результатами розгляду рекомендуємо Верховній Раді прийняти законопроєкт №2590 за основу з 
подальшим доопрацюванням Комітетом.

Право членів сім’ї померлого на недоотримані пенсійні виплати 
(законопроєкт №2824)
Виплата пенсії виплаті пенсіонерові з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за 
Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» що 
залишилась не одержаною у разі його смерті, виплачується членам його сім'ї. А у разі їх відсутності або 
якщо протягом 6-ти місяців ніхто із членів сім'ї не звернувся за отриманням невиплаченої пенсії - вона 
включається до складу спадщини. З огляду на відповідність запропонованої редакції вимогам Цивільного 
кодексу України за результатами розгляду пропонуємо Комітету Верховної Ради України з питань 
національної безпеки, оборони та розвідки (головний) підтримати цей законопроєкт.

Надання пільг на санаторно-курортне лікування без урахування сукупного 
доходу сім'ї (законопроєкт №2593)
Законопроєкт пропонує скасувати прив’язку пільгової оплати санаторно-курортного лікування військовослужбовців відповідно 
до п. 3 статті 11 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” до розміру 
сукупного доходу сім’ї. Згідно з чинною нормою такі пільги надаються військовослужбовцям та членам їх сімей за умови, якщо 
розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох 
прожиткових мінімумів.

Проте Конституційний Суд України неодноразово наголошував, що громадяни України, які захищають Вітчизну, незалежність та 
територіальну цілісність України, виконують конституційно значущі функції. Тож держава повинна надавати їм і членам їхніх 
сімей особливий статус та забезпечувати додаткові гарантії соціального захисту відповідно до частини п’ятої статті 17 
Конституції України як під час проходження служби, так і після її закінчення.

Отже, відповідно до висновків Конституційного Суду України рекомендуємо Комітету Верховної Ради України з питань 
національної безпеки, оборони та розвідки (головний) підтримати цей законопроєкт та розглянути можливу дату введення в дію 
даного законопроєкту, оскільки його реалізація потребуватиме додаткових видатків бюджетних коштів (наразі фінансово-еко-
номічне обґрунтування до проєкту не подано).

Враховуючи  наведене, за результатами розгляду рекомендуємо Верховній Раді прийняти законопроєкт №2590 за основу з 
подальшим доопрацюванням Комітетом.

ВІСНИК №87

Цього тижня в порядку денному засідань Верховної 
Ради України та засідань Комітетів Верховної Ради

Пільги та соціальні гарантії медичним працівникам, які брали участь у 
забезпеченні проведення АТО/ООС (законопроєкт №2467)
Згідно із законопроєктом в окремих нормативно-правових актах (Земельний кодекс, Закони України «Про загальнообов’язкове 
пенсійне страхування», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток 
будівельної галузі та житлового будівництва», «Про зайнятість населення») до статтей, які передбачають пільги для ветеранів війни 
пропонується додати слова  «медичним працівникам, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористич-
ної операції та/ або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил». 
Тобто на медичних працівників пропонується поширити такі пільги: - надання безоплатно земельних ділянок без проведення 
обов’язкових земельних торгів; - надання права на призначення дострокової пенсії за віком; - включення їх дітей до переліку дітей, 
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; - надання державної підтримки у розмірі 50% вартості будівництва 
(придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту; - поширення на цю категорію осіб права на 
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню з боку держави.                                                                          
Вказане однак не є доцільним, адже медичні працівники мають статус учасника війни або особи з інвалідністю внаслідок війни і 
користуються всіма відповідними пільгами, які тягне за собою цей статус.
За результатами розгляду пропонуємо Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відхилити 
законопроєкт.

Статус УБД медичним працівникам (законопроєкт №2341)
Законопроєктом пропонується внести зміни до пункту 19 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», а саме передбачити, що до учасників бойових дій належать медичні працівники.  Надання статусу 
медикам, а відповідно, надання їм пільг, потребуватиме видатків з держбюджету. Однак, фінансово-економічного обґрунтування 
до законопроєкту немає, натомість зазначено, що реалізація законопроекту не потребує видатків з Держбюджету.                                                                            
Крім того, згідно з чинним законодавством, медичні працівники можуть отримати статус учасника війни або статус особи з 
інвалідністю внаслідок війни, що є значно доцільнішим, адже статус учасника бойових дій має надаватися особам, які безпосеред-
ньо брали участь в бойових діях. 

За результатами розгляду пропонуємо Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відхилити 
законопроєкт.

Особливості нарахування пільг ветеранам війни (законопроєкт №2512)
Законопроєктом передбачається покладення на органи державної влади, які здійснюють правове регулювання господарських 
відносин у сфері надання послуг, у яких, згідно законодавства, певні категорії осіб мають пільгові умови отримання послуг, 
стягувати плату за такі послуги лише у разі, якщо особа, яка має пільги, письмово відмовилася від користування ними. 

Незрозумілою залишається мета законопроєкта, адже проєкт може узаконити схему, коли людину примушують написати заяву 
на відмову від пільги з корисливих мотивів. Крім того, законопроєкт є юридично некоректним, адже господарські відносини 
держава не регулює.

За результатами розгляду пропонуємо Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відхилити 
законопроєкт.


