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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 27 червня 2022 року (протокол № 59), розглянув проект Закону
України про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» щодо удосконалення захисту волонтерів, які
здійснюють діяльність в районах ведення бойових дій, реєстр. № 7454 від
10.06.2022 року, поданий народним депутатом України Василенко Л.В. та
іншими народними депутатами України.
Як зазначено в пояснювальній записці до проекту Закону, законопроект
розроблено з метою уточнення положень чинного Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та надання належної
державної підтримки та статусів ветеранам, які зазнали ушкодження
здоров’я, а також членам сімей загиблих ветеранів.
Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України –
членами Комітету вказано на його актуальність з огляду на необхідність
надання рівних прав усім волонтерам (їх сім’ям), які зазнали поранення,
контузії, каліцтва або захворювання не тільки в районах здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а й в усіх
інших регіонах України, де проводились бойові дії. Разом з тим, вказано на
необхідність узгодження формулювань, які використовуються в даному

законопроекті, з формулюваннями проекту Закону України про внесення
змін до Закону України «Про волонтерську діяльність» щодо підтримки
волонтерської діяльності, реєстр. № 7363 від 10.05.2022 року, в якому
визначені основні напрями здійснення волонтерської діяльності.
Враховуючи зазначене, 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 внесення змін до Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо
удосконалення захисту волонтерів, які здійснюють діяльність в районах
ведення бойових дій, реєстр. № 7454 від 10.06.2022 року, поданий народним
депутатом України Василенко Л.В. та іншими народними депутатами
України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.
Голова Комітету
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