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Шановна Галино Миколаївно!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних 
меншин і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, 
проведеному 8 вересня 2021 року, розглянув проект Закону України про 
статус і соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів на території України, реєстр. №5718 від 30.06.2021 р., 
поданий народним депутатом України Королевською Н.Ю. та іншими 
народними депутатами України.

За твердженням ініціаторів метою законопроекту є захист і соціальна 
підтримка дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, розв'язання 
пов'язаних з цим проблем медичного і соціального характеру.

Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – 
членами Комітету вказано на його актуальність з огляду на наявність у 
законодавстві України лише порядку надання відповідного статусу дітям, які 
постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, тоді як пільги, 
компенсації, допомоги для таких дітей чинними нормативно-правовими 
актами не передбачені. 

За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення: звернутися до 
Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту 
прав ветеранів з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект 
Закону України про статус і соціальний захист дітей, які постраждали 



внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів на території України, реєстр. 
№5718 від 30.06.2021 р., поданий народним депутатом України 
Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами України, за 
наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.
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