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Микитюк Д.Ю. Адміністративно-правове забезпечення статусу учасника
бойових дій на Сході України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
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України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2021.
Дисертація присвячена дослідженню адміністративно-правового статусу
учасника бойових дій на Сході України та його забезпеченню органами публічної
адміністрації. Визначено характерні ознаки спеціального правового статусу
учасника бойових дій на Сході України. Проаналізовано особливості сучасного
стану правового, інституційного забезпечення статусу учасника бойових дій на
Сході України та запропоновано основні напрямки його вдосконалення з
урахуванням досвіду зарубіжних країн у цій сфері.
Досліджено

походження,

ознаки

та

зміст

поняття

міжнародному гуманітарному праві, з якого бере витоки

«комбатант»

у

вітчизняне поняття

«учасник бойових дій». Акцентовано увагу, що тривалий час поза увагою
законодавця залишалося правове регулювання статусу осіб з добровольчих
формувань, що не були включені до Збройних Сил України, військових та
правоохоронних формувань України, утворених відповідно до законів України.
Запропоновано спростити процедуру пояснення свідків як підстави отримання
статусу учасника бойових дій на Сході України.
Проаналізовано

співвідношення

поняття

«учасник

бойових

дій»

з

поняттями, що використовуються щодо безпосередніх учасників відсічі збройної
агресії на Сході України – учасник антитерористичної операції, учасник операції
Об’єднаних сил, ветеран війни. Констатується, що особа визнається учасником
антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил в момент її перебування в
зоні проведення бойових дій та до отримання нею статусу учасника бойових дій.
Разом з тим доведено, що не варто ототожнювати статуси «учасника бойових

дій» та «ветерана війни». У зарубіжних країнах ці статуси збігаються, однак
відповідно до чинного законодавства України

поняття «ветеран війни»

є

збірним, і включає, окрім учасників бойових дій, також учасників війни та осіб з
інвалідністю внаслідок війни.
Проаналізовано позиції науковців щодо розуміння поняття правового та
адміністративно-правового забезпечення, на підставі яких запропоновано під
адміністративно-правовим забезпеченням статусу учасника бойових дій на Сході
України вважати регламентовану нормативними актами діяльність органів
публічної адміністрації, спрямовану на набуття та реалізацію статусу учасників
бойових дій в Україні.
Доведено, що адміністративно-правовий статус учасника бойових дій на
Сході Україні є спеціальним, обумовленим безпосереднім залученням особи до
виконання завдань антитерористичної операції чи здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях в районах її
проведення та реалізується у відносинах з органами публічної адміністрації.
Наголошено, що зміст спеціального правового статусу учасника бойових дій на
Сході України становлять передусім права та гарантії їх реалізації, обов’язок
наразі існує лише один. Визначено, що правовий статус військовослужбовця та
правовий статус учасника бойових дій є різними спеціальними правовими
статусами особи, які вона може мати одночасно, або лише один з цих статусів.
Охарактеризовано залежність обсягу і особливостей реалізації прав
учасника бойових дій на Сході України від того, чи є зазначена особа за своїм
загальним правовим статусом громадянином України, іноземцем чи особою без
громадянства. Акцентовано увагу на прогалинах діючого законодавства щодо
пільгового забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які проходили
службу у Національній гвардії України, запропоновано внести відповідні зміни у
Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закон України
«Про громадянство» та Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства».

На

підставі

аналізу

зарубіжного

досвіду

адміністративно-правового

забезпечення статусу учасника бойових дій Грузії та Республіки Молдова, які, як і
Україна, зазнали військової агресії з боку Російської Федерації, а також
Великобританії, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, запропоновано
виключити з категорії «ветеран війни» «учасників війни» та включити останніх до
категорії «осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту».
Проаналізовано систему та повноваження органів публічної адміністрації,
що здійснюють забезпечення адміністративно-правового статусу учасника
бойових дій на Сході України. Виділено три групи суб’єктів публічної
адміністрації в залежності від виконання ними публічно-управлінських функцій:
суб’єкти, що входять до системи органів виконавчої влади (Кабінет Міністрів
України, міністерства, інші органи виконавчої влади) та суб’єкти з делегованими
виконавчою владою повноваженнями (військово-цивільні адміністрації); органи
місцевого самоврядування; суб’єкти, які створені органами державної влади, які
не належать до жодної з гілок влади, але беруть участь у забезпеченні статусу
учасників бойових дій на Сході України (міжвідомча комісія при Міністерстві у
справах ветеранів України; комісії з питань розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій на Сході України, утворені міністерством, центральним
органом виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких
перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі
яких проходили службу особи).
Комплексний аналіз інституційного механізму забезпечення прав учасника
бойових дій на Сході України виявив необхідність оптимізації системи органів
публічної адміністрації. Зокрема, у зв’язку із повноваженнями Міністерства у
справах ветеранів України як провідного органу у системі центральних органів
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері соціального захисту ветеранів війни, виникла необхідність у перегляді
доцільності діяльності Уповноваженого Президента України з питань реабілітації
учасників бойових дій, Консультативної Ради у справах ветеранів війни, сімей

загиблих (померлих) захисників України при Президентові України та центрів
допомоги учасникам антитерористичної операції, які дублюють повноваження
вказаного міністерства. Запропоновано шляхи вирішення зазначених проблем.
З урахуванням Концепції оптимізації системи центральних органів
виконавчої влади, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2017 р. №1013-р (зі змінами), запропоновано позбавити функцій з
реалізації державної політики Міністерство у справах ветеранів України (ведення
реєстру, діяльність міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі
загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту») та Міністерство соціальної політики України (в частині ведення реєстру
з надання пільг для учасників бойових дій на Сході України), залишити за ними
лише

функції

формування

державної

політики

у

досліджуваній

сфері.

Запропоновано відновити роботу Державної служби України у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції та передати їй функції реалізації
державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції
Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Встановлено, що правове регулювання діяльності органів публічної
адміністрації щодо забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України
здійснюється переважно на рівні підзаконних нормативно-правових актів.
Оскільки переважна більшість учасників бойових дій на Сході України є
військовослужбовцями,

що

приймають

участь

в

антитерористичній

операції/операції Об’єднаних сил, значну питому вагу у підзаконно-правовому
регулюванні становлять нормативно-правові акти державних органів спеціального
призначення, що забезпечують державну безпеку України, та регламентують
процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій на Сході
України. Запропоновано запровадити проактивну процедуру надання статусу

учасника бойових дій на Сході України.
Встановлено,

що

адміністративно-правове

забезпечення

соціального

захисту учасника бойових дій на Сході України здійснюється переважно на
місцевому рівні, а впровадження децентралізації

передбачає право місцевих

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на встановлення
додаткових прав та гарантій учасникам бойових дій на Сході України.
Проаналізовано законопроєкти, що знаходяться на розгляді Верховної Ради
України, з огляду на які запропоновано змінити коло осіб, які належать до
ветеранів війни та на яких поширюється законовдавство щодо ветеранів війни,
оновити перелік пільг, що надається учаснику бойових дій на Сході України, та
запровадити процедуру монетизації будь-якої пільги за бажанням учасника
бойових дій на Сході України. У зв’язку з цим запропоновано зміни до Закону
України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту».
Дістало подальшого розвитку обґрунтування необхідності закріплення на
законодавчому рівні комплексного підходу до професійної адаптації учасника
бойових дій на Сході України у період після повернення з зони бойових дій
шляхом розробленням державної цільової програми з професійної адаптації
зазначених осіб.
Обґрунтовано пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1057 «Про затвердження Порядку
проведення психологічної реабілітації

постраждалих учасників Революції

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» з метою
закріплення проходження психологічної реабілітації учасниками бойових дій на
Сході України протягом першого року з моменту повернення особи з зони
антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил; та до наказу Міністерства у
справах ветеранів України «Про затвердження Вимог до суб'єктів надання послуг
із психологічної реабілітації» від 28 грудня 2020 року № 245 шляхом залучення

військових капеланів в якості суб'єктів надання послуг із психологічної
реабілітації, надання їм статусу учасника війни відповідно до Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», як фахівців із
психологічної реабілітації.
Ключові слова: учасник бойових дій на Сході України, ветеран війни,
учасник антитерористної операції/операції Об’єднаних сил, адміністративноправовий

статус,

спеціальний

правовий

статус

адміністративно-правове

забезпечення, інституційне забезпечення, правове забезпечення.

ABSTRACT

D. U. Mykytiuk. Administrative-legal support for the status of a combatant in
Eastern Ukraine. - Qualifying paper according to the manuscript.
Thesis for a Doctor of Philosophy degree (081 Law specialty). - V. M. Koretsky
Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021.
The thesis is devoted to the research of the administrative-legal status of
combatants in Eastern Ukraine and its support by public administration bodies. The
characteristic features of the special legal status of combatants in Eastern Ukraine are
identified. The specifics of the current state of legal and institutional support of the
combatant in Eastern Ukraine status are analyzed and the main directions of its
improvement are offered, taking into account the experience of foreign countries in this
field.
The origins, features, and content of the "combatant" concept in international
humanitarian law, from which the "combatant" concept originates in Ukrainian law are
studied. It is emphasized that for a long time the Ukrainian legislators ignored the legal
regulation of the status of combatants from volunteer formations that were not included
in the Armed Forces of Ukraine, military and Ukrainian law enforcement structures,
formed according to the laws of Ukraine. It is proposed to simplify the procedure for
witness testimony as the ground for obtaining the status of combatant in Eastern

Ukraine.
The correlation of the "combatant" concept with the concepts applied to the direct
combatants of the armed conflict in Eastern Ukraine - an Anti-Terrorist Operation
participant, a Forces Operation participant, a war veteran has been analyzed. It is stated
that a person is recognized as an Anti-Terrorist Operation / Joint Forces Operation
participant at the time of their stay in the combat zone and until they receive the
combatant status. At the same time, it has been proved that after obtaining combatant
status, a combatant and a war veteran should not be equated. In foreign countries, these
statuses overlap, however, according to the current laws of Ukraine, the latter concept is
a collective concept, which, in addition to combatants, also includes war participants
and persons disabled in war.
The positions of scientists regarding the understanding of the legal and
administrative-legal support concept are analyzed, based on which it is proposed to
consider the aforementioned administrative-legal support of combatant status as the
activities of public administration bodies regulated by regulatory acts, aimed at creating
adequate conditions for the acquisition and implementation of combatant status in
Ukraine.
It is proved that the administrative-legal status of «a combatant in Eastern
Ukraine» is specific, caused by the direct involvement of a person in the Anti-Terrorist
Operation or measures taken to ensure national security and defense from the armed
aggression of the Russian Federation in the Donetsk and Luhansk regions of its
implementation and is implemented in relations with public administration bodies. It is
emphasized that the special legal status of combatant in Eastern Ukraine consists of the
rights and guarantees of their implementation, currently, there is only one duty. It is
determined that a serviceman legal status and a combatant legal status are different
special legal statuses of a person that they may carry at the same time or only one at a
time.
The dependence of the scope and peculiarities of the implementation of the rights
of a combatant in Eastern Ukraine on whether the said person is a citizen of Ukraine, a
foreigner or a stateless person by their general legal status is characterized. The

emphasis is also placed on the gaps in the current laws on preferential support for
foreigners and stateless persons who served in the National Guard of Ukraine, the
amendments to the Law of Ukraine "On Military Duty and Military Service", the Law
of Ukraine "On Citizenship" and the Law of Ukraine "On the legal status of foreigners
and stateless persons" are proposed.
Based on the foreign experience in administrative and legal support of the
combatant status in Georgia and the Republic of Moldova, which, like Ukraine, was
under the military aggression of the Russian Federation, as well as Great Britain, the
United States, Canada, Australia, and New Zealand, it is proposed to exclude
"participants in the war" from the "war veterans" category and to include the
"participants in the war" in the category of persons covered by the Law of Ukraine "On
the status of war veterans, guarantees of their social protection".
The system and duties of public administration bodies that ensure the
administrative and legal status of a combatant in Eastern Ukraine are analized. There are
three groups of public administration subjects depending on their performance of public
administration functions: subjects that are part of the system of executive bodies
(Cabinet of Ministers of Ukraine, ministries, other executive bodies) and subjects with
delegated executive powers (civil-military administrations); local governments; entities
created by public authorities that do not belong to any branch of government but
participate in ensuring the status of combatant in Eastern Ukraine (an interdepartmental
commission at the Ministry of Veterans Affairs of Ukraine, commissions for the
consideration of materials on the recognition of combatants in Eastern Ukraine, formed
by the ministry, central executive body or other state body, which subordinated military
units (bodies, subdivisions), institutions and establishments, which included the service
of a person).
A comprehensive analysis of the institutional mechanism for ensuring the rights
of a combatant in Eastern Ukraine has revealed the need to optimize the system of
public administration. In particular, in connection with the powers of the Ministry of
Veterans Affairs of Ukraine as a leading body in the system of central executive bodies
that ensures the formation and implementation of state policy in the field of social

protection of war veterans, there is a need to review the expediency of the Presidential
Commissioner combat operations, the Advisory Council for War Veterans, the families
of deceased defenders of Ukraine under the President of Ukraine and assistance centers
for the Anti-Terrorist Operation participants. The solutions to the said problems are
proposed.
Taking into account the Concept of optimization of the system of central
executive bodies, approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from
December 27, 2017 №1013-r (with amendments), it is proposed to exclude the
functions of implementing state policy from the powers of the Ministry of Veterans
Affairs of Ukraine (keeping a register, functioning of the interdepartmental commission
on consideration of materials on combatants and one-time payouts in case of a disability
or death of a volunteer combatant and some other categories of persons according to the
Law of Ukraine «On the Status of War Veterans, Guarantees of Their Social
Protection») and the Ministry of Social Policy of Ukraine (in terms of maintaining a
register of benefits for combatants in Eastern Ukraine) keeping the function of state
policy formation in the researched area. It is proposed to resume the functioning of the
State Service of Ukraine for War Veterans and Anti-Terrorist Operation Participants
and to assign it with the functions of state policy implementation in the field of social
protection of war veterans, persons with special merits before the Motherland, victims
of the Revolution of Dignity that are under the Law of Ukraine «On the Status of War
Veterans, Guarantees of Their Social Protection».
It is established that legal regulation of the functions of public administration
bodies to support the status of a combatant in Eastern Ukraine is carried out mainly at
the level of bylaws. A significant cluster of law-making military and law enforcement
structures established according to the laws of Ukraine regulates the procedure for
granting and revoking the status of a combatant in Eastern Ukraine, as the vast majority
of combatants in Eastern Ukraine are servicemen participating in the Anti-Terrorist
Operation/Joint Forces Operation. It is offered to introduce a proactive procedure of
granting the status to combatants in Eastern Ukraine.

It is established that the legal support of social protection is carried out mainly at
the local level, and the introduction of decentralization provides for the right of local
executive bodies and local governments to establish additional rights and guarantees for
combatants in eastern Ukraine.
The bills under consideration by the Verkhovna Rada of Ukraine are analyzed, in
view of which it is proposed to change the circle of persons that belong to war veterans
and covered by the laws on war veterans, update the list of benefits provided to
combatants in Eastern Ukraine and to introduce the monetization procedure of any
privilege or benefit at the request of a combatant in Eastern Ukraine. In this regard,
amendments to the Law of Ukraine from October, 22, 1993 No. 3551-XII «On the
status of war veterans and guarantees of their social protection» were proposed.
The need to consolidate a comprehensive approach to the professional adaptation
of combatants in Eastern Ukraine in the period after returning from the combat zone at
the legislative level by developing a state target program for professional adaptation of
these persons is substantiated.
Proposals to amend the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from
December 27 2017 No. 1057 from «On Approval of the Procedure for Psychological
Rehabilitation of Victims of the Revolution of Dignity, the Anti-Terrorist Operation
Participants and Persons Who Took Measures to Support National Security and
Defense, Repel and Restrain Armed Aggression of the Russian Federation in Donetsk
and Luhansk oblasts» in order to consolidate the psychological rehabilitation of
participants in hostilities in eastern Ukraine during the first year after the return of a
person from the area of Anti-Terrorist Operation / Joint Forces Operation; and to the
Order of the Ministry of Veterans Affairs of Ukraine from December 28 2020 No. 245
«On approval of Requirements for subjects of psychological rehabilitation services» by
involving military chaplains as the subjects of psychological rehabilitation services,
granting them the status of a combatant of war according to the Law of Ukraine «On the
status of war veterans, guarantees of their social protection», as specialists in
psychological rehabilitation.

Keywords: combatant in Eastern Ukraine, war veteran, Anti-Terrorist
Operation/Joint Forces Operation participant, administrative-legal status, special legal
status, administrative-legal support, institutional support, legal support.
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3

ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Сьогодні може здатися, що
великі війни залишилися позаду, однак в ХХІ столітті набув поширення інший
формат військових дій – так звані «гарячі точки», які спалахують в різних
куточках планети. На жаль, у зв’язку з дестабілізацією ситуації на Сході нашої
країни, нещодавно і Україна приєдналася до цих «гарячих точок». Відтак,
актуальність

теми

дисертаційного

дослідження

обумовлена,

насамперед,

військовою агресією Російської Федерації на Сході України, яка спричинила
необхідність невідкладного комплексного перегляду системи національної
безпеки і оборони країни та чіткого законодавчого

регулювання нових

суспільних відносин, які виникли у зв’язку з прийняттям рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 р. «Про невідкладні
заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної
цілісності України» та введенням його в дію Указом Президента України
від 14 квітня

2014

р.

№ 405/2014.

По-друге,

потребою

у

реалізації

основоположного конституційного принципу захисту державою прав громадян
України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших
військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. По-третє, становленням
нормативного механізму набуття та реалізації статусу учасника бойових дій з
урахуванням

міжнародних

стандартів,

що

обумовлене

ратифікованими

міжнародними документами та членством України в міжнародних організаціях,
Характеризуючи стан наукового опрацювання проблематики в обраній
сфері дослідження, слід зазначити, що правовий і адміністративно-правовий
статус

особи

досліджувався

такими

науковцями,

як

В.

Б.

Авер’янов,

О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, Є. В. Додін,
Р. А. Калюжний, Л. Є. Кисіль, Л. В. Коваль, А. Т. Комзюк,

І. М. Петров,

А. О. Селіванов, Т. І. Тарахонич, Ю. О. Тихомиров, Ю. С. Шемчушенко та ін.
Проблеми правового і адміністративно-правового забезпечення статусу
особи піднімались у роботах В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурки,
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В. М. Бевзенка, К. Г. Волинки, В. А. Головка, Р. В. Ігоніна,

Л. Є. Кисіль,

Є. Є. Колесникова, В. К. Колпакова, К. В. Степаненко, С. Г. Стеценко,
Б. А. Стародубського Г. С. Тимчика, Ю. А. Юдіна та ін.
Події на Сході України стали новим поштовхом для грунтовних наукових
досліджень як правового статусу учасників бойових дій, які беруть участь в
антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил, так і шляхів його
забезпечення. Комплексні наукові розвідки з означеної проблематики наразі
можна умовно поділити на три групи: з психологічної реабілітації, соціального
захисту та адміністративно-правового статусу учасників бойових дій на Сході
України

(В.В.

Пилип

«Адміністративно-правовий

статус

учасників

антитерористичної операції» (2018 р.), Вовчук Т.М. «Адміністративно-правові
засади здійснення державної політики щодо реалізації прав і свобод ветеранів
війни та учасників бойових дій в Україні»

(2019 р.), Вставська Т.В.

«Адміністративно-правовий статус осіб, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в Україні» (2020 р.).
Разом з тим, в означених роботах, з огляду на їх тематику, були висвітлені
лише окремі аспекти адміністративно-правового забезпечення статусу учасника
бойових дій. Таким чином, недостатня науково-теоретична розробленість, яка є
підгрунтям для

послідовних законодавчих змін з метою повноцінного

забезпечення статусу безпосередніх учасників збройної агресії на Сході України,
зумовлює актуальність тематики даного дослідження, його наукове та практичне
значення.
Нормативною основою дослідження є Конституція України, міжнародні
документи, національні законодавчі та підзаконні нормативні акти, рішення
Конституційного Суду України та Верховного Суду України, законодавство
зарубіжних держав в частині адміністративно-правового забезпечення статусу
ветеранів війни, а також результати нормопроєктної роботи.
Емпіричну базу дослідження складають літературні юридичні джерела
вітчизняних та зарубіжних вчених, нормативно-правові акти України, офіційно
зареєстровані законопроекти, звіти національних громадських організацій та
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аналітичні матеріали із зарубіжних джерел, опубліковані в періодичних виданнях
та мережі Інтернет.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами.
Дисертаційне дослідження виконане відповідно до планової теми відділу проблем
державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім.
В.

М.

Корецького

НАН

України

«Проблеми

адміністративно-правового

регулювання відносин органів публічної адміністрації з громадянами в Україні»
(номер державної реєстрації 0113U007856).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
розробка теоретичних засад адміністративно-правового забезпечення статусу
учасника бойових дій на Сході України, формування науково обґрунтованих
рекомендацій та практичних пропозицій щодо його вдосконалення з урахуванням
зарубіжного досвіду.
Для

досягнення

поставленої

мети

сформульовано

такі

завдання

дослідження:
- охарактеризувати етимологію поняття «учасник бойових дій» та його
визначення в законодавстві України;
- визначити поняття та структуру статусу учасника бойових дій на Сході
України як предмета адміністративно-правового забезпечення;
-

з’ясувати

досвід

адміністративно-правового

забезпечення

статусу

учасника бойових дій у зарубіжних країнах;
- розглянути інституційний механізм забезпечення статусу учасника
бойових дій на Сході України;
- охарактеризувати правове регулювання діяльності органів публічної
адміністрації щодо адміністративно-правового забезпечення статусу учасника
бойових дій на Сході України;
- запропонувати можливі шляхи вдосконалення адміністративно-правового
забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі
набуття і реалізації статусу учасника бойових дій на Сході України.
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Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення статусу
учасника бойових дій на Сході України.
Методи дослідження. Для забезпечення об’єктивності, всебічності і
повноти дослідження, а також для отримання науково обґрунтованих і
достовірних

результатів

у

дисертаційній

роботі

використано

сукупність

філософсько-світоглядних, загальнонаукових і спеціальних методів наукового
пізнання. Зокрема, діалектичний метод дав змогу визначити сутність поняття
«учасник бойових дій на Сході України», зміст, поняття та ознаки спеціального
адміністративно-правового статусу учасника бойових дій на Сході України,
(підрозділи 1.1–1.2). Історико-правовий метод застосовувався для дослідження
виникнення і розвитку поняття «учасник бойових дій» у юридичній науці, статусу
учасника бойових дій в зарубіжних країнах (підрозділи 1.1, 1.3). Системний аналіз
дав

можливість

дослідити

адміністративно-правове

забезпечення

статусу

учасника бойових дій на Сході України органами публічної адміністрації як
єдиного цілого із узгодженим функціонуванням усіх складових (підрозділ 2.1,
2.2). Структурний метод використовувався для визначення впливу структури
органів публічної адміністрації на ефективність адміністративно-правового
забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України (підрозділи 2.1-2.3).
Функціональний метод дозволив дослідити повноваження органів публічної
адміністрації, які забезпечують набуття та реалізацію прав учасника бойових дій
на Сході України, як засобу здійснення їх функцій і завдань в означеній сфері
(підрозділи 1.2, 2.1-2.3). Метод документального аналізу та порівняльно-правовий
метод застосовувались під час вирішення всіх задач дослідження (розділи 1 та 2).
Метод узагальнення використано для формулювання прикінцевих положень
проведеного дослідження та загальних висновків.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є
одним із перших у вітчизняній юридичній науці адміністративного права
комплексних досліджень теоретичних і практичних проблем адміністративноправового забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході Україні з
урахуванням зарубіжного досвіду країн, що конкретизовано у таких положеннях:
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уперше:
-

обґрунтовано

необхідність

розмежування

понять

«учасник

антитерористичної операції», «учасник операції Об’єднаних сил», «ветеран
війни» та «учасник бойових дій», а також відмінності між спеціальними
правовими статусами «учасник бойових дій» та «військовослужбовець»;
- запропоновано можливі шляхи удосконалення системи органів публічної
адміністрації щодо адміністративно-забезпечення статусу учасника бойових дій
відповідно до Концепції оптимізації системи центральних органів влади,
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р.
№1013-р.: у зв’язку з утворенням центрального органу виконавчої влади щодо
ветеранів війни - усунути дублювання повноважень Міністерства у справах
ветеранів України з повноваженнями Уповноваженого Президента України з
питань реабілітації учасників бойових дій, Консультативної Ради у справах
ветеранів

війни,

сімей

загиблих

(померлих)

захисників

України

як

консультативно-дорадчого органу при Президентові України та центрів допомоги
учасникам антитерористичної операції з подальшою можливою реорганізацією
останніх у Ветеранські простори для ефективної взаємодії з Міністерством у
справах ветеранів; позбавити Міністерство у справах ветеранів України та
Міністерство соціальної політики невластивих їм повноважень щодо реалізації
політики у відповідних сферах, відновити діяльність Державної служби України у
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та передати їй
повноваження щодо ведення Реєстру ветеранів війни та надання статусу учасника
бойових дій;
- обгрунтовано доцільність виключення «учасників війни» з категорії
«ветеран війни» та включення до категорії «осіб, на яких поширюється дія Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- аргументовано необхідність доповнення постанови Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2017 року №1057 «Про затвердження Порядку проведення
психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників
антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення
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національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях» положенням щодо проходження
психологічної реабілітації учасниками бойових дій на Сході України впродовж
першого року після повернення з районів проведення АТО/ООС та наказу
Міністерства у справах ветеранів України «Про затвердження Вимог до суб'єктів
надання послуг із психологічної реабілітації» від 28 грудня 2020 року № 245
пунктом щодо можливості надання послуг з психологічної реабілітації
військовими капеланами, що отримали статус учасника війни відповідно до
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- запропоновано нормативно закріпити проактивну процедуру надання
статусу учасника бойових дій військовослужбовцям, що брали участь в
АТО/ООС, а процедуру показання свідків як пістави для надання статусу
учасника бойових дій спростити, здійснювати без нотаріального посвідчення;
удосконалено:
- понятійно-категоріальний апарат, зокрема, визначення адміністративноправового забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України як
регламентовану нормативними актами діяльність органів публічної адміністрації,
спрямовану на набуття та реалізацію статусу учасника бойових дій на Сході
України;
-

теоретичні підходи до розуміння адміністративно-правового статусу

учасника бойових дій на Сході України та запропоновано його авторське
визначення як спеціального правового статусу особи, що складається з комплексу
прав, обов’язку та гарантій їх реалізації, обумовлених їх участю у виконанні
завдань антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення;
- наукові положення щодо ознак спеціального адміністративно-правового
статусу учасника бойових дій на Сході України, до яких ми відносимо: це статус
особи, який набувається і реалізується у відносинах з органами публічної
адміністрації; це статус особи, яка приймала участь у бойових діях на території
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проведення АТО/ ООС; наділення учасника бойових дій на Сході України
спеціальними правами та обов’язком, реалізація яких забезпечується певними
гарантіями; залежність обсягу і особливостей реалізації прав учасника бойових
дій на Сході України від того, чи є зазначена особа за своїм загальним правовим
статусом громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства;
- положення щодо доцільності вдосконалення чинного Закону України від
22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» шляхом перегляду категорій осіб, які відносяться до
ветеранів війни; доповнення категорії «осіб, на яких поширюється чинність
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
медичними працівниками та військовими капеланами, що брали участь у протидії
збройній агресії;
- пропозиції щодо уточнення пільг учасникам бойових дій на Сході України
та надання можливості їхньої монетизації, а також внесення змін до Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про
громадянство», Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» з метою надання права на пільгове забезпечення учасникам
бойових дій на Сході України - іноземцям та особам без громадянства, які
проходили службу у Національній гвардії України;
набули подальшого розвитку:
-

положення

щодо

способів

набуття

та

реалізації

спеціального

адміністративно-правового статусу прав учасника бойових дій на Сході України;
- пропозиції щодо приведення переліку ветеранів війни у відповідність до
норм міжнародного гуманітарного права та законодавства зарубіжних країн, що
мають вагомий досвід у адміністративно-правовому забезпеченні статусу
учасника бойових дій, шляхом виключення учасників війни з категорії «ветеранів
війни»;
- положення щодо доцільності прийняття державної цільової програми з
професійної
територіальну

адаптації

осіб,

цілісність

які

захищали

України

і

незалежність,

брали

суверенітет

безпосередню

участь

та
в
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антитерористичній

операції,

забезпеченні

її

проведення,

перебуваючи

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у
період здійснення зазначених заходів.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що
положення дисертації можуть бути використані:
- у науково-дослідній сфері – в подальших наукових дослідженнях
загальних та спеціальних питань, пов’язаних із адміністративно-правовим
забезпеченням статусу учасника бойових дій на Сході Україні, під час написання
підручників, навчальних посібників, довідкової й методичної літератури,
монографій з цих питань;
- у навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін
адміністративно-правової спрямованості;
- у правотворчій діяльності, спрямованій на вдосконалення адміністративноправового забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України;
- у правозастосовній сфері – у практичній діяльності органів публічної
адміністрації;
- у правовиховній роботі – для підвищення рівня правосвідомості та
правової культури суспільства, виховання поваги до права і закону.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та теоретичні
висновки

дисертації

оприлюднено

на:

Міжнародній

науково-практичній

конференції «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в
Україні» (м. Ужгород, 16-17 лютого 2018 р.); Всеукраїнському круглому столі у
Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України «Концептуальні
засади реформування адміністративного права та фінансового права України в
сучасних умовах» (м. Київ, 02 листопада 2018 р.); XVI Міжнародній науковопрактичній конференції «Актуальні питання реформування правової систем»
(м. Луцьк, 14-15 червня 2019 р.); Всеукраїнському круглому столі у Інституті
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держави і права ім. В. М. Корецького НАН України «Проблеми розвитку
адміністративного і фінансовго права в умовах сучасних реформаційних
процесів» (м. Київ, 01 листопада 2019 р.); Міжнародній науково-практичній
конференції «Напрямки реформування публічного та приватного права в Україні»
(м. Запоріжжя, 26 березня 2021 р.); Першій науково-практичної конференції
«Парламентський контроль за дотриманням прав і свобод учасників бойових дій
на Сході України» (м. Київ, 30 березня 2021 р.); Міжнародній науково-практичній
конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики»
(м. Київ, 21 травня 2021 р.) .
Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи
відображені у 12 публікаціях, у тому числі, в 5 наукових статтях, 2 з яких
опубліковані в наукових виданнях, що визнані в Україні як фахові з юридичних
наук (1 з них внесено до міжнародних наукометричних баз даних), 3 статті – у
зарубіжних періодичних наукових виданнях з юридичних наук (2 з них – у
зарубіжних періодичних наукових виданнях держави, яка входить до Організації
економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу), а також у 7
тезах доповідей за результатами міжнародних науково-практичних конференцій
та всеукраїнських круглих столів.
Структура

та

обсяг

дисертації

відповідають

меті

та

завданням

дослідження. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, які об’єднують
шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Загальний
обсяг дисертації – 248 сторінок, з них 201 сторінка – основний текст, 45 сторінок
– список використаних джерел (324 найменування) та додаток – 2 сторінки.
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РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ
УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ ТА ЙОГО
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.1 Поняття «учасник бойових дій»: етимологія та визначення у
законодавстві України
Учасники бойових дій є суб’єктами як міжнародного гуманітарного права,
так і національного права України. З метою розуміння сутності терміну та
подальшого механізму його регулювання, необхідно дослідити становлення
поняття «учасника бойових дій» та його складові частини.
Ретроспективний погляд на всесвітню історію, та історію України зокрема,
дає можливість стверджувати, що воєнні конфлікти спонукали міжнародну
спільноту до діалогу з метою напрацювання механізму їхнього розв’язання, що
знайшло своє відображення у нормах та звичаях міжнародного гуманітарного
права. Тому саме у міжнародному гуманітарному праві вперше з’явилися поняття
учасника бойових дій.
У наукових та нормативних джерелах означена галузь називається порізному: право, яке використовується під час збройних конфліктів; право війни;
закони і звичаї війни. До прикладу, відповідно до Інструкції про порядок
виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України,
затвердженої наказом Міністерством Оборони України від 23 березня 2017 року
№ 164 [164], міжнародне гуманітарне право визначається як система міжнародновизнаних правових норм і принципів, що застосовуються під час збройних
конфліктів, встановлюють права і обов’язки суб’єктів міжнародного права щодо
заборони чи обмеження використання певних засобів і методів ведення збройної
боротьби, забезпечення захисту жертв конфлікту та визначають відповідальність
за порушення цих норм.
У правовій теорії збройних конфліктів збройні сили поділяються на дві
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категорії осіб: ті, що воюють, або комбатанти (від франц. Combattant – боєць,
воїн), і ті, що не воюють, або не комбатанти [34, c. 20]. Іншими словами,
комбатанти – це учасники бойових дій, а до некомбатантів належать медичний,
духовний та інтендантський персонал, військові юристи, кореспонденти.
18 жовтня 1907 року відбулася 2-а Гаазька конференція за участю 44 країн
світу, під час якої було прийнято ряд документів щодо обмеження засобів та
методів ведення війни («право Гааги»), серед яких Положення про закони і звичаї
війни на суходолі ІV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі [301]. В ст. 1
Додатку до Конвенції зазначалося, що військові закони, права і обов’язки
застосовуються не лише до армій, але й також до ополчення та добровольчих
загонів, якщо вони відповідають таким умовам:
- знаходяться під командуванням особи, відповідальної за своїх підлеглих;
- мають закріплену відмітну емблему, яка може бути впізнана на відстані;
- відкрито носять зброю;
- і ведуть бойові дії відповідно до законів і звичаїв війни.
У країнах, в яких ополчення або добровольчі загони становлять армію чи
входять до її складу, вони включаються у категорію «армія».
Стаття 2 додає, що жителі території, яка не була окупована, і які при
наближенні ворога добровільно беруться за зброю для того, щоб чинити опір
військам, що вторглися, але не мали часу самоорганізуватися відповідно до ст. 1,
вважаються

воюючою стороною, якщо

вони

відкрито носять зброю і

дотримуються законів і звичаїв війни.
Тобто, поняття комбатанта визначалося через визнання сторони як воюючої
та охоплювало на той час не лише особовий склад регулярних військ сторони, що
перебуває у конфлікті, а також і добровольчих формувань, що допомагало
відокремлювати військове населення від мирного.
Серед напрацьованого масиву міжнародних актів особливого правового
значення набули підписані 12 серпня 1949 році Женевські конвенції з питань
захисту жертв війни («право Женеви»), серед яких Конвенція про поліпшення
долі поранених і хворих у регулярних арміях (Перша конвенція) [46], Конвенція

14

про поліпшення долі поранених, хворих та осіб зі складу збройних сил, які
потерпіли корабельну аварію на морі (Друга конвенція) [47], Конвенція про
поводження з військовополоненими (Третя конвенція) [45], Конвенція про захист
цивільного населення під час війни (Четверта конвенція) [44], а також Додаткові
протоколи від 08 червня 1977 року, а саме Протокол № 1 [27], що стосується
жертв міжнародних збройних конфліктів та Протокол №2 [28], що стосується
захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру.
Означені вище документи та значна кількість інших міжнародних договорів,
які створюють міжнародні зобов’язання для держав з питань захисту жертв війни
та обмеження засобів та методів ведення війни, були ратифіковані майже усіма
державами світу.
«Право Женеви» чітко розділило населення на цивільне та комбатантів. Так,
ст. 50 Додаткового протоколу (І) до Женевських конвенцій щодо захисту жертв
війни від 08 червня 1977 року зазначає, що цивільною особою є будь-яка особа,
що не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у статтях 4 А, 1, 2, 3 та 6
Третьої конвенції та у ст. 43 цього Протоколу. У разі сумніву щодо того, чи є яканебудь особа цивільною особою, вона вважається цивільною особою.
Зокрема,

в

ст. 4

Женевської

Конвенції

про

поводження

з

військовополоненими від 12 серпня 1949 року поняття комбатанта надається
через визначення кола осіб, яких відносять до військовополонених, серед яких:
1) особовий склад збройних сил сторони конфлікту, а також члени ополчення або
добровольчих загонів, які є частиною цих збройних сил; 2) члени інших ополчень
та добровольчих загонів, зокрема члени організованих рухів опору, які належать
до однієї зі сторін конфлікту й діють на своїй території або за її межами, навіть
якщо цю територію окуповано, за умови, що ці ополчення або добровольчі загони,
зокрема організовані рухи опору, відповідають таким умовам: а) ними командує
особа, яка відповідає за своїх підлеглих; b) мають постійний відмітний знак, добре
розпізнаваний на відстані; c) носять зброю відкрито; d) здійснюють свої операції
згідно із законами та звичаями війни; 3) члени особового складу регулярних
збройних сил, які заявляють про свою відданість урядові або владі, що не визнані
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державою, яка їх затримує; 4) члени особового складу регулярних збройних сил,
які заявляють про свою відданість урядові або владі, що не визнані державою, яка
їх затримує; 5) особи, які супроводжують збройні сили, але фактично не входять
до їхнього складу, наприклад цивільних осіб з екіпажів військових літаків,
військових кореспондентів, постачальників, особового складу робочих підрозділів
або служб побутового обслуговування збройних сил, за умови, що вони отримали
на це дозвіл тих збройних сил, які вони супроводжують, для чого останні видають
їм посвідчення особи за зразком, наведеним у додатку; 6) члени екіпажів суден
торговельного флоту, зокрема капітанів, лоцманів та юнг, а також екіпажів
цивільних повітряних суден сторін конфлікту, які не користуються більш
сприятливим режимом згідно з будь-якими іншими положеннями міжнародного
права; 7) жителі неокупованої території, які під час наближення ворога
озброюються, щоб чинити опір силам загарбника, не маючи часу сформуватися в
регулярні війська, за умови, що вони носять зброю відкрито й дотримуються
законів і звичаїв війни.
І лише Додатковий протокол (І) до Женевських конвенцій щодо захисту
жертв війни від 08 червня 1977 року остаточно закріпив саме поняття
«комбатант». В ст. 43 згаданого Протоколу зазначається, що особи, які входять до
складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті, є комбатантами, тобто
вони мають право брати безпосередню участь у воєнних діях. У свою чергу,
збройні сили сторони, що перебуває в конфлікті, складаються з усіх організованих
збройних сил, груп і підрозділів, що перебувають під командуванням особи,
відповідальної перед цією стороною за поведінку своїх підлеглих, навіть якщо ця
сторона представлена урядом чи властями, не визнаними супротивною стороною.
Такі збройні сили підпорядковані внутрішній дисциплінарній системі, яка, поряд з
іншим, забезпечує додержання норм міжнародного права, застосовуваних у
період збройних конфліктів. Щоразу, коли сторона, яка перебуває в конфлікті,
включає у свої збройні сили напіввоєнну організацію або озброєну організацію,
що забезпечує охорону порядку, вона повідомляє про це інші сторони, що
перебувають у конфлікті [61, c.108-109].
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У ст. 44 Протоколу (І) уточнено ознаки належності осіб до комбатантів,
оскільки під час збройних конфліктів бувають такі ситуації, коли через характер
воєнних дій озброєний комбатант не може відрізнити себе від цивільного
населення, він зберігає свій статус комбатанта за умови, що в таких ситуаціях він
відкрито носить свою зброю: a) під час кожного воєнного зіткнення, і b) в той час,
коли він перебуває на виду у противника в ході розгортання в бойові порядки, що
передують початку нападу, в якому він повинен взяти участь.
Отже, відповідно до «права Женеви» комбатантом вперше було визнано не
лише військовослужбовців регулярних військ держав, але і сторону конфлікту, що
не є державою, а саме війська неурядових збройних груп та невизнаних держав.
Таким чином, у правовій теорії сформувались підвалини для визначення
механізму регулювання права націй на самовизначення, що знайшло своє
подальше вираження у п. 1 ст. 1 Додаткового протоколу (ІІ) до Женевських
конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних
конфліктів

неміжнародного

характеру

від

08 червня

1977 року,

який

застосовується до всіх збройних конфліктів, які не підпадають під дію
Додаткового протоколу (І), і відбуваються на території будь-якої Високої
Договірної Сторони між її збройними силами або іншими організованими
збройними групами, які, перебуваючи під відповідальним командуванням,
контролюють частину її території, що дає їм змогу здійснювати безперервні й
погоджені воєнні дії та застосовувати цей Протокол.
Узагальнюючи історичний шлях становлення поняття комбатанта у
міжнародному гуманітарному праві, можна виділити наступні його ознаки:
-

відкрите носіння зброї як під час воєнного зіткнення, так і під час

розгортання в бойові порядки;
-

наявність постійного відмітного знаку, добре розпізнаваного на

відстані;
-

зорганізування

в

угрупування

з

внутрішньою

дисциплінарною

системою, що знаходяться під командуванням особи, відповідальної за своїх
підлеглих, навіть якщо ця сторона представлена урядом чи властями, не
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визнаними супротивною стороною;
-

здійснення своїх операцій згідно із законами та звичаями війни, тобто

додержання норм міжнародного права, застосовуваних у період збройних
конфліктів міжнародного та неміжнародного характерів.
Слід звернути увагу, що серед ознак відсутня приналежність комбатанта до
збройних сил держави як складової її системи оборони, з чого слідує, що до
комбатантів належать особи не лише з числа військовослужбовців, а й із
добровольчих угрупувань.
Відповідно

до

ст. 19

Закону

України

«Про

міжнародні

договори

України» [223], чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і
застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.
Усі Женевські конвенції, Додаткові Протоколи до них та ІV Гаазька
конвенція були ратифіковані УРСР, чиєю правонаступницею є Україна, та є
невід’ємною складовою українського законодавства [243].
В українському законодавстві відсутнє поняття «комбатанта», натомість
вживається поняття «учасника бойових дій», які змістовно є тотожними. Вперше
поняття «учасник бойових дій» було застосовано у Законі України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 01 лютого 1994 року
(надалі – Закон про ветеранів війни) [246] для соціального і правового захисту
ветеранів громадянської війни, Великої Вітчизняної війни та війни в Афганістані.
Відповідно до ст. 4 Закону про ветеранів війни, ветеранами війни є особи,
які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших
держав, до яких належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок
війни, учасники війни.
Відповідно до ст. 5 Закону про ветеранів війни учасниками бойових дій є
особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у
складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ
Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших
формуваннях як у воєнний, так і у мирний час. Перелік підрозділів, що входили
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до складу діючої армії, та інших формувань визначається Кабінетом Міністрів
України. Стаття 6 Закону про ветеранів війни містить вичерпний перелік осіб,
яким надається статус учасника бойових дій [62, c. 426-428].
Звичайно, події, що відбувалися і відбуваються в світі та на теренах
України, змушували та змушують законодавця вносити зміни до означеного
закону, приймати у його розвиток інші нормативно-правові акти (на зразок
постанови Кабінету Міністрів України «Про організаційні заходи щодо
застосування Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
від 08 лютого 1994 року № 744 [231]).
До

прикладу,

світові

глобалізаційні

процеси

торкнулися

сфери

міжнародного військового співробітництва щодо мирного та цівілізаційного
вирішення

збройних

конфліктів

на

планеті,

що

зумовило

активізацію

миротворчих операцій, які здійснюються за рішеннями Ради Безпеки Організації
Об’єднаних Націй (надалі – ООН) відповідно до Статуту ООН, Організації з
безпеки і співробітництва в Європі (надалі – ОБСЄ), інших міжнародних
організацій, які несуть відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і
безпеки, згідно з положеннями глави VIII Статуту ООН [290], а так само дії і
заходи багатонаціональних сил, багатонаціональних військових формувань
високої готовності, які проводяться під загальним контролем Ради Безпеки ООН.
Таким чином, військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки України, поліцейські, особи рядового,
начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань,
які за рішенням відповідних державних органів були направлені для участі в
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в
держави, де в цей період велися бойові дії, також отримують статус учасника
бойових дій (ч. 2 п. 2 ст. 6 Закону про ветеранів війни).
У зв’язку із збройною агресією Російської Федерації у Донецькій,
Луганській областях та розгортанням антитерористичної операції/операції
Об’єднаних сил (надалі – АТО/ООС), надзвичайно гостро постало питання
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правового регулювання статусу осіб, що безпосередньо задіяні у цій так званій
«гібридній війні» на Сході України. Віднедавна таким особам надається статус
учасника бойових дій.
Єдиним нормативно-правовим актом, який встановлює коло осіб, яким
надається статус учасника бойових дій на Сході України, є Закон про ветеранів
війни, відповідно до якого учасниками бойових дій визнаються:
- військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України,
Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових
прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного
забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у
сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького
складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління
державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну

цілісність

антитерористичній

України

операції,

і

брали

забезпеченні

її

безпосередню
проведення,

участь

в

перебуваючи

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у
період здійснення зазначених заходів (п. 19 ст. 6);
- особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її
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проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були
включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ
України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів
України військових формувань та правоохоронних органів (п. 20 ст. 6);
- особи, які у період до набрання чинності Законом України «Про
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» у
складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для
захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період її проведення не менше
30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її
проведення, у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх
справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України,
Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно до законів України
військовими формуваннями та правоохоронними органами (п. 21 ст. 6);
- члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків та
вертольотів, особи, які, перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден
забезпечення,

літаків

(вертольотів)

Збройних

Сил

України,

Державної

прикордонної служби України та Національної гвардії України, Служби безпеки
України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, виконували бойове
(службове) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з
військовими

формуваннями

інших

держав

і

незаконними

збройними

формуваннями (п. 22 ст. 6);
- співробітники розвідувальних органів України під прикриттям та особи,
залучені до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами
України і які виконували свої завдання на тимчасово окупованій території
України, в районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
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агресії, або на інших територіях, де в період виконання цих завдань велися бойові
дії (п. 23 ст. 6).
Як зазначалося вище, до ветеранів війни, окрім учасників бойових дій,
належать ще особи з інвалідністю та учасники війни. Відповідно до ст. 7 Закону
про ветеранів війни до осіб з інвалідністю внаслідок війни належать особи з
інвалідністю:
- внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від
вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях до 01 грудня 2014 року, а з 01 грудня
2014 року – на території проведення антитерористичної операції, здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, де
органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах,
розташованих на лінії зіткнення, під час проведення антитерористичної операції,
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях (ч. 2 п. 4 ст. 7);
- військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України,
Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових
прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного
забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у
сфері державної митної справи, поліцейських, особи рядового, начальницького
складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління
державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
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Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України та стали особами з інвалідністю внаслідок
поранення,

контузії,

каліцтва

або

захворювання,

одержаних

під

час

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її
проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених заходів, а також працівники
підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення
антитерористичної операції, до забезпечення здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях і стали особами з інвалідністю
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та
у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених заходів (п. 11 ст. 7);
- особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній

операції,

забезпеченні

її

проведення,

перебуваючи

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у
складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для
захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за
умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної
поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів
України військових формувань та правоохоронних органів (п. 12 ст. 7);
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- особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній

операції,

забезпеченні

її

проведення,

перебуваючи

безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що
були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та
територіальної

цілісності

України, але

в подальшому такі

добровольчі

формування не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства
внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та
інших утворених відповідно до законів України військових формувань та
правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у
взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ
України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими
утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та
правоохоронними органами (п. 13 ст. 7);
- особи, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до
забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі
здійснювали волонтерську діяльність) та стали особами з інвалідністю внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення
проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та
у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених заходів (п. 14 ст. 7);
- особи, залучені до конфіденційного співробітництва з розвідувальними
органами України і які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або
каліцтва, одержаних під час виконання своїх завдань на тимчасово окупованій
території України, у районі проведення антитерористичної операції або
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
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стримування збройної агресії, або на інших територіях, де в період виконання цих
завдань велися бойові дії (п. 15 ст. 7).
До учасників війни належать працівники підприємств, установ, організацій,
які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення
антитерористичної

операції,

перебуваючи

безпосередньо

в

районах

антитерористичної операції у період її проведення, у порядку, встановленому
законодавством, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення
зазначених заходів, у порядку, встановленому законодавством (п. 13 ст. 9).
Правові статуси осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників війни
виходять за межі нашого предмету дослідження, однак у дисертації вони будуть
піддаватися науковому аналізу з точки зору їхнього пливу на правовий статус
учасників бойових дій на Сході України.
Слід відмітити, що у хаосі подій, що відбувалися у 2014 році, немає точних
даних щодо кількості осіб, що брали участь у антитерористичній операції у складі
добровольчих формувань. В основному, відомості щодо таких формувань
надходили із засобів масової інформації. Відомо, що з початком активних
бойових дій на Сході України такі численні добровольчі формування, як «Айдар»,
«Донбас» тощо перетворилися на військові частини силових структур,
проіснувавши лише певний час автономно. Але юридичний статус осіб з таких
підрозділів, як Добровольчий український корпус (надалі – ДУК або ДУК
«Правий Сектор»), ОУН і Українська добровольча армія (надалі – УДА) довгий
час залишався у невизначеному стані, навіть не зважаючи на те, що багато осіб з
ДУК підписали контракти зі Збройними силами України, Національною гвардією
України або перетворилися на спеціальні батальйони Міністерства внутрішніх
справ України та Міністерства оборони України.
Тривалий час поза увагою законодавця частково залишилася саме ця
категорія осіб, яка не входила ані до військових та правоохоронних формувань
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України, утворених відповідно до законів України, ані до добровольчих
формувань, що в подальшому включені до Збройних Сил України та інших
військових та правоохоронних формувань. Мова йде про осіб із числа
добровольчих формувань, що не були включені до Збройних Сил України та
інших військових та правоохоронних формувань, утворених відповідно до законів
України (надалі – особи з добровольчих формувань).
Участь осіб з добровольчих формувань у бойових діях опосередковано
визнавалася при наданні їм статусу осіб з інвалідністю внаслідок поранення,
контузії або каліцтва (п. 13 ст. 7 Закону про ветеранів), а в разі їхньої смерті
(загибелі) – при наданні їх рідним статусу сім’ї загиблого (ст. 10 Закону про
ветеранів). Однак норми міжнародного права, де містяться ознаки комбатантів,
які ратифіковані та є обов’язковими для виконання на території України, чітко
вказують, що такі особи з добровольчих формувань є саме комбатантами, тобто
учасниками бойових дій, а не лише учасники збройного конфлікту у випадку
поранення, контузії або каліцтва, як це було закріплено нормами вітчизняного
законодавства.
Для отримання статусу учасника бойових дій особи з добровольчих
формувань через суд спочатку підтверджували факт участі в бойових діях у
добровольчому батальйоні, а потім оскаржували відмову комісії у наданні статусу
учасника бойових дій у зв’язку з тим, що добровольчий батальйон не був
включений до складу Військово-Морських сил, Збройних сил України тощо [285].
Однак статус учасника бойових дій особам з добровольчих формувань не
надавався, що було неприпустимо з багатьох причин, у тому числі і з причин
кримінальних переслідувань за участь у незаконних військових формуваннях [51].
Тому 04 грудня 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і
соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної
операції» [135], відповідно до якого ст. 6 Закону про ветеранів війни була
доповнена пунктом 21, згідно з яким право на отримання статусу учасника
бойових дій належить і особам, які у період до набрання чинності Законом
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України «Про особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях» у складі добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її
проведення не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів
перебування в районах її проведення, у взаємодії із Збройними Силами України,
Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною
гвардією України, Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно
до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.
Таким чином, отримання статусу учасника бойових дій на Сході України у
складі добровольчих формувань можливе у разі дотримання двох умов:
-

перебування не менше 30 календарних днів у районі проведення АТО

до 24 лютого 2018 року (день набрання чинності Закону України «Про
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від
18 січня 2018 року);
-

взаємодія з військовими формуваннями та правоохоронними органами

України.
Разом з тим, в ч. 2 п. 21 ст. 6 Закону про ветеранів війни зазначається, що
дія п. 21 ст. 6 цього Закону не поширюється на працівників підприємств, установ,
організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також на осіб, які добровільно
забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську
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діяльність).
Рішення про надання статусу учасника бойових дій у складі добровольчих
формувань приймається міжвідомчою комісією, утвореною Міністерством у
справах ветеранів України. Порядок надання та позбавлення статусу учасника
бойових дій особам у складі добровольчих формувань, терміни їх участі в
антитерористичній операції, а також райони антитерористичної операції
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Для отримання статусу учасника бойових дій особи у складі добровольчих
формувань мають, згідно Закону про ветеранів війни, подати такі документи:
а) довідку органів, які згідно із Законом України «Про боротьбу з тероризмом»
визначені суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, про
період безпосереднього виконання особою бойових завдань антитерористичної
операції в районах її проведення у взаємодії із суб’єктами, визначеними у п. 21
ст. 6 Закону про ветеранів війни; б) витяг із наказу Антитерористичного центру
при

Службі

безпеки

України

про

залучення

особи

до

проведення

антитерористичної операції.
При цьому перелік зазначених документів не є вичерпним, про що
зазначено у самому Законі про ветеранів війни. Такий підхід законодавця
дозволяє особі надавати усі можливі документи, які підтверджують її участь у
проведенні

антитерористичної

операції

(до

прикладу,

довідка

штабу

національного захисту [284], довідка командира добровольчого формування,
фотографії з військовослужбовцями, що перебували на бойових позиціях [275]
тощо).
У разі відсутності зазначених документів підставою для надання статусу
учасника бойових дій особам у складі добровольчих формувань, є:
-

для осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції,

у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, – свідчення (заява) не менше ніж трьох свідків про період
безпосередньої участі такої особи у виконанні завдань антитерористичної операції
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в районах її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення
зазначених заходів, підпис на яких має бути засвідчено нотаріально;
-

для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва, - свідчення

(заява) не менше ніж двох свідків про період безпосередньої участі такої особи у
виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення, підпис на
яких має бути засвідчено нотаріально, а також медичні документи, що
підтверджують отримання особою поранення, контузії, каліцтва під час
безпосереднього

залучення

до

виконання

завдань

антитерористичної

операції [135].
До уваги беруться свідчення (заяви) осіб, підпис яких має бути засвідчений
нотаріально, яким вже надано статус учасника бойових дій відповідно до абз. 1
п. 19 ч. 1 ст. 6 та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до
п. 11 ч. 2 ст. 7 Закону про ветеранів війни та які мають документальне
підтвердження своєї участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях за період, щодо
якого вони свідчать. До періоду безпосереднього виконання особою, зазначеною в
абз. 1 п. 21 ст. 6 Закону про ветеранів війни, завдань антитерористичної операції в
районах її проведення, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
та Луганській областях у районах здійснення таких заходів включається період,
підтверджений усіма свідками [135].
На нашу думку, з огляду на те, що відповідно до положень ст. 3 Конституції
України «права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави, держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а
утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком
держави», процедуру отримання пояснення свідків варто спростити, здійснювати
без нотаріального посвідчення за правилами статей 53, 56 проекту Закону України
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«Про адміністративну процедуру» від 14 травня 2020 року № 3475, який
знаходиться на другому читанні у Верховній Раді України [123].
Особи з добровольчих формувань, яким надано статус особи з інвалідністю
внаслідок війни відповідно до п. 13 ч. 2 ст. 7 Закону про ветеранів війни, але після
повторного огляду медико-соціальною експертною комісією не встановлено
інвалідність, набувають статусу учасника бойових дій за спрощеним порядком,
що визначається Кабінетом Міністрів України. Зазначений порядок був
визначений постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року
№ 76 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня
2014 р. № 413» [141], відповідно до якої постанову Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових
дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій
та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення» від 20 серпня 2014 року
№ 413 (надалі – Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових
дій) [204], серед іншого, доповнено абзацом такого змісту: «Особи, яким було
надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до п. 13 ч. 2 ст. 7
Закону про ветеранів війни, але після повторного огляду медико-соціальною
експертною комісією не встановлено інвалідність, набувають статусу учасника
бойових дій за спрощеним порядком на підставі (але не виключно) копій
посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та витягу з наказу
Антитерористичного центру при Службі Безпеки України про залучення особи до
проведення антитерористичної операції».
Позитивні зрушення після внесення вищезазначених змін щодо осіб з
добровольчих формувань від 04 грудня 2019 року можна прослідкувати у судовій
практиці, зокрема у рішенні Окружного адміністративного суду міста Києва у
справі № 640/18300/19 від 26 січня 2021 року [282], у якому зазначається, що у
зв’язку з відсутністю нормативного регулювання підстав та порядку надання
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статусу учасника бойових дій особам із добровольчого формування на дату
звернення до Міністерства оборони України позивач був позбавлений права на
отримання статусу учасника бойових дій, оскільки Міністерство оборони України
не було наділене відповідними повноваженнями. Однак наразі такі повноваження
надані Міністерству у справах ветеранів України.
Слід наголосити, що пп. 21 ст. 6 Закону про ветеранів війни легалізували
саме осіб, які брали участь в АТО, а не в ООС. Питання участі добровольчих
підрозділів, які беруть участь в ООС, не потребує законодавчого регулювання,
оскільки ст. 8 Закону України «Про особливості державної політики із
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018 року № 2268VIII [234] чітко регламентує перелік офіційних військових підрозділів, що беруть
участь в ООС, без можливості залучення цивільних осіб, на відміну від Закону
України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 року № 638-IV [125],
який передбачає участь громадян за їх згодою (ст. 4).
Однак надання особам з добровольчих формувань статусу учасника
бойових дій не захищає таких осіб від кримінальних переслідувань за участь у
незаконних військових формуваннях до отримання зазначеного статусу та
після [287]. Вважаємо, що засторогу щодо неприпустимості притягнення особи з
добровольчого формування, яка отримала статус учасника бойових дій на Сході
України, слід вказати у ст. 260 Кримінального кодексу України [52], яка
передбачає кримінальну відповідальність за створення не передбачених законом
воєнізованих або збройних формувань та участь у них. Тому пропонуємо
примітку ст. 260 Кримінального кодексу України доповнити пунктом 3
наступного змісту:
«Особи, які отримали статус учасника бойових дій у порядку, визначеному
у пункті 21 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального

захисту»,

відповідальності

за

не

участь

визначеного цією статтею».

можуть
у

бути

вчиненні

притягнені
кримінального

до

кримінальної

правопорушення,
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На додаток, учасники бойових дій на Сході України зіштовхнулися з
неузгодженістю юридичного закріплення подій, які відбуваються в нашій країні.
З одного боку, не зважаючи на визнання Україною та світовою спільнотою агресії
Російської Федерації по відношенню до України та засудження анексії
Автономної Республіки Крим, вказані події не призвели до оголошення воєнного
стану в Україні відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного
стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII [240]. Події на Сході України є
яскравим прикладом так званої «гібридної війни», адже в результаті діяльності
потужних засобів інформаційної війни агресора, зокрема, пропаганди, в конфлікт
втягується населення Сходу України, що дає підстави агресору називати його
громадянською війною.
Щоб знайти вихід із ситуації, що склалась, з огляду на Указ Президента
України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня
2014 року № 405/2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної
загрози і збереження територіальної цілісності України» [244] та ст. 1 Закону
України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 року в Україні було
запроваджено поняття «антитерористична операція» (надалі – АТО) як комплекс
скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання
та припинення терористичної діяльності, звільнення заручників, забезпечення
безпеки

населення,

знешкодження

терористів,

мінімізацію

наслідків

терористичної діяльності. Саме ці нормативні акти спричинили подальшу активну
правотворчу діяльність як у сфері безпеки та оборони України, так і в системі
правового регулювання статусу учасників вказаних подій.
Зокрема, з’явилися Укази Президента України «Про часткову мобілізацію»
(перша хвиля мобілізації) від 17 березня 2014 року № 303/2014 [264]; «Про
часткову мобілізацію» (друга хвиля мобілізації) від 06 травня 2014 року
№ 454/2014 [265]; «Про часткову мобілізацію» (третя хвиля мобілізації) від
21 липня 2014 року № 607/2014 [266]; «Про часткову мобілізацію» (четверта
хвиля мобілізації) від 14 січня 2015 року № 15/2015 [267]; «Про додаткові заходи
щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 році» від 30 січня
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2015 року № 40/2015 [154] та інші.
Згодом були внесені зміни і до величезного масиву нормативно-правових
актів (Закону України «Про оборону України» від 06 грудня 1991 року № 1932XII [229], «Про Національну Гвардію України» від 13 березня 2014 року № 876VII [228], «Про Державну прикордонну службу» від 03 квітня 2003 pоку № 661IV [150] тощо), серед яких і Закон про ветеранів війни, де чітко зазначалося про
отримання статусу учасника бойових дій тими особами, що приймали
безпосередню участь в антитерористичній операції на Сході України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2014 року № 326
було утворено Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції [259] як центральний орган виконавчої влади
України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра соціальної політики і який реалізує державну політику у
сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції,

соціальної

звільняються,

осіб,

та

професійної

звільнених

з

адаптації
військової

військовослужбовців,
служби,

та

які

учасників

антитерористичної операції, в межах своїх повноважень державну політику у
сфері волонтерської діяльності, а також соціального захисту деяких категорій
осіб, зазначених у пунктах 11–14 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» та членів сімей осіб, зазначених в абз. 4–8
п. 1 ст. 10 цього Закону, в частині призначення їм відповідної одноразової
грошової допомоги.
Тобто виникла юридична неузгодженість: учасник антитерористичної
операції відповідно до законодавства отримує посвідчення учасника бойових дій,
тобто посвідчення, що видається особі під час збройного конфлікту у той час, як
державою не оголошено воєнного стану ані в Україні, ані на окремих територіях
Донецької та Луганської областей.
Подальші дії законодавця лише утверджують думку про невідповідність
сутності подій, що відбуваються на непідконтрольній Україні території Донецької
і

Луганської

областей,

запровадженому

законодавцем

поняттю
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«антитерористична операція». Мова йде про:
- Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту,
Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО,
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних
парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державоюагресором, затверджене Постановою Верховної Рада України від 27 січня
2015 року № 129-VIII [217];
- постанову Верховної Ради України від 21 квітня 2015 року № 337-VIII
«Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської
Федерації та подолання її наслідків«» [214];
- постанову Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України
«Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом
про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод«» від 21 травня 2015 року № 462-VIII [215];
- постанову Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 253-VIII
«Про схвалення звернень від імені України до Ради Безпеки Організації
Об’єднаних Націй та Ради Європейського Союзу стосовно розгортання на
території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки» [252];
- резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Про
територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262 [315], які
підкреслюють нелегітимність проведення в Автономній Республіці Крим
референдуму та закликають міжнародне співтовариство не визнавати будь-яку
зміну статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополя на основі
результатів зазначеного референдуму;
- резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Стан
справ у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі
(Україна)» від 19 грудня 2016 року № 71/205 [312], від 19 грудня 2017 року
№ 72/190 [313], від 17 грудня 2018 року № 73/194 [310], від 22 грудня 2018 року
№ 73/263 [314], від 18 грудня 2019 року № 74/168 [311], які визнають Автономну
Республіку Крим та місто Севастополь територією, тимчасово окупованою
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Російською Федерацією;
- резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи «Політичні наслідки
російської агресії в Україні» (2132) [309] та 3Засоби правового захисту у випадках
порушень прав людини на окупованих українських територіях, не підконтрольних
української влади3 (2133) від 12 жовтня 2016 року [306];
- невиконання

Мінського

протоколу

від

05 вересня

2014 року [268],

Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року [55] і Мінського «Комплексу
заходів» від 12 лютого 2015 року [42];
- невиконання рішень, ухвалених Тристоронньою контактною групою з
мирного врегулювання ситуації на Сході України (Україна, Росія, ОБСЄ).
В Україні, всупереч нормам міжнародного гуманітарного права, що
ратифіковані Україною (зокрема, ст. 4 Міжнародного пакту про громадянські і
політичні права [71]) та імплементовані у законодавство (ст. 4 Закону України
«Про оборону України», ст. 2 Закону України «Про правовий режим воєнного
стану»), так і не було оголошено воєнного стану, що було б логічним кроком
після усіх вищевказаних офіційних заяв, враховуючи реальну ситуацію, яка
склалася на Сході України, постійно висвітлюється в ЗМІ та є обов’язковою
умовою як для відступу від взятих на себе міжнародних зобов’язань, так і для
правового захисту учасників бойових дій в зоні бойових дій відповідно до норм
міжнародного гуманітарного права.
18 січня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»
№ 2268-VIII, де зазначено, що «Російська Федерація чинить злочин агресії проти
України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою
збройних формувань Російської Федерації, що складаються з регулярних з’єднань
і підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони Російської Федерації,
підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим
відомствам Російської Федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних
незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених,
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підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також за
допомогою окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її
державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління
тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській
Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій
на тимчасово окупованих територіях України». Із прийняттям останнього закону
отримало законодавче закріплення поняття «осіб, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» (іншими
словами – «учасники ООС»).
Відтак, виникла ще одна юридична колізія: на сьогодні в Україні одночасно
здійснюються дві операції – АТО та ООС. Так, Законом України «Про
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» було
доповнено статтю 3 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», положеннями
якої встановлено, що антитерористична операція може здійснюватися одночасно
із відсіччю збройної агресії. Наведені законодавчі зміни обумовили прийняття
30 квітня 2018 року Указу Президента України № 116/2018 про введення в дію
рішення Ради національної безпеки і оборони України (надалі – РНБОУ) «Про
широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській
областях» (надалі – Указу № 116/2018) [210] та Указу Президента України від
30 квітня 2018 року № 118/2018 про введення в дію рішення РНБОУ «Про
початок операції Об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території
Донецької та Луганської областей» [209].
Україна є країною з романо-германської правової сім’ї, де основним
джерелом права є нормативно-правовий акт. Згідно ст. 57 Конституції України
закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки
громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому
законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і
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обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому
законом, є нечинними [49].
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про тимчасові заходи на період
проведення антитерористичної операції» від 02 вересня 2014 року № 1669VII [255] період проведення антитерористичної операції – час між датою
набрання чинності Указом Президента України «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо
подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності
України»» від 14 квітня 2014 року № 405/2014 [244] та датою набрання чинності
Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної
операції або військових дій на території України.
Так, у засобах масової інформації та під час промови Президента України
30 квітня 2018 року було оголошено про завершення АТО та початок ООС.
У нормативно-правових актах, які стосуються участі осіб у збройному конфлікті
на Сході України, внесено зміни та доповнення щодо участі осіб «у здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях»
(повної версії ООС) відповідно до формулювання у Законі України «Про
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Однак
в самому Указі Президента № 116/2018 не йдеться про завершення АТО, його
текст не оприлюднений (додається для службового користування), а виходячи з
назви самого рішення РНБОУ слідує, що антитерористична операція на території
Донецької та Луганської областей лише змінила свій формат.
Таким чином, неоприлюднення доданого до Указу № 116/2018 рішення
РНБОУ спричинило стан юридичної невизначеності щодо чинності багатьох
положень законодавства, дія яких пов’язана з періодом проведення АТО. Судова
практика виходить з положень, що органи судової влади не отримували копії
частини Указу № 116/2018 у з позначкою для службового користування, а тому
даний Указ не може вважатися оприлюдненим з огляду на вимоги п. 7 Указу
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Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативноправових

актів

та

набрання

ними

чинності»

від

10 червня

1997 року

№ 503/97 [238] (до прикладу, рішення у справах № 415/927/19 від 07 липня
2020 р. [280], 200/3440/19-а від 11 квітня 2019 р. [278], 200/14120/19-а від
10 лютого 2020 р. [277] тощо), а будь-які офіційні роз’яснення не є нормативноправовими актами, не можуть їх підміняти та мають лише роз’яснювальний та
рекомендований характер (рішення у справі № 360/3915/19 від 02 грудня
2019 р. [281]). Саме з цих позицій, в нашому дисертаційному дослідженні
використовуємо конструкцію «АТО/ООС», коли зазначаємо осіб, які беруть
участь у бойових діях на Сході України.
У зв’язку із черговим актом збройної агресії з боку Російської Федерації
(захопленням трьох українських кораблів), що відбувся 25 листопада 2018 року у
районі Керченської протоки проти кораблів Військово-Морських Сил Збройних
Сил України, що мав важкі наслідки, іншими агресивними діями Російської
Федерації

в

Азовському

та

Чорному

морях,

наявною

загрозою

широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації, на
тлі окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та частини
Донецької та Луганської областей, небезпекою державному суверенітету та
незалежності України, її територіальній цілісності, з метою створення умов для
здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями наданих
їм повноважень, необхідних для відсічі збройній агресії та забезпечення
національної безпеки, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони
України,

відповідно

до

п. 20

ч. 1

ст. 106

Конституції

України, Закону

України «Про правовий режим воєнного стану» 26 листопада 2018 року Верховна
Рада України затвердила Указ Президента України від 26 листопада 2018 року
№ 393/2018 [126], яким було введено воєнний стан на 30 днів з 09:00 28 листопада
по 28 грудня 2018 року у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській,
Сумській,

Харківській,

Чернігівській,

а

також

Донецькій,

Запорізькій,

Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.
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Однак будь-яких функціональних змін у діяльності військових формувань так і не
відбулося. Окрім того, враховуючи, що рішення Міжнародного трибуналу з
морського права від 25 травня 2019 року [303] щодо звільнення українських
моряків з російського полону так і не було виконано, доцільність запровадження
зазначеного воєнного стану саме у цей час та на такий період і дотепер
залишається дискусійним питанням для забезпечення прав осіб, яких торкнувся
конфлікт на Сході України, у тому числі і учасників бойових дій в контексті
їхнього захисту нормами міжнародного гуманітарного права.
Для подальших наукових пошуків варто розібратися з понятійним апаратом
вітчизняного законодавства щодо ветеранів війни. Так, законодавець активно
оперує поняттями «учасники АТО» та «особи, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях як шляхом
внесення змін до нормативно-правових актів (до прикладу, Закон України «Про
внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального

захисту»

щодо

посилення

соціального

захисту

учасників

антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей
загиблих таких осіб» від 14 листопада 2017 року № 2203-VIII [137], Закон України
«Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону
України «Про особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях»» від 19 червня 2018 року № 2462-VIII [132], так і шляхом
використання у назвах законодавчих актах (як от, наказ Міністерства оборони
України

«Про

затвердження

Положення

про

психологічну

реабілітацію

військовослужбовців Збройних Сил України, та Державної спеціальної служби
транспорту, які брали участь в антитерористичній операції, здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи виконували
службові (бойові) завдання в екстремальних умовах» від 09 грудня 2015 року
№ 702 [188], Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального
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захисту учасників антитерористичної операції» від 18 березня 2015 року
№ 150/2015 [155] тощо.
Однак вважаємо, що поняття учасник АТО/ООС має чітке часове
обмеження: особа визнається учасником АТО/ООС лише в момент її перебування
в зоні АТО/ООС, але до отримання нею статусу учасника бойових дій. Відколи
особа отримує посвідчення учасника бойових дій, на неї поширюється
законодавство про ветеранів війни.
Відповідно до Закону про ветеранів війни ветеранами війни є особи, які
брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав,
а саме: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники
війни. Вітчизняний законодавець на офіційному рівні також часто використовує
поняття «ветеран війни» (до прикладу, Закон України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» від 01 лютого 1994 р., постанова Кабінету
Міністрів України «Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни» від 14 серпня
2019 р.

№ 700 [157],

наказ

Служби

зовнішньої

розвідки

України

«Про

затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій у Службі зовнішньої розвідки України та Інструкції про
порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран
війни – учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних
квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Службі зовнішньої розвідки
України» від 19 серпня 2015 р. № 302 [174] тощо). Слід зазначити, що термін
ветеран війни широко використовується іншими країнами як тотожне поняття
учаснику бойових дій. Однак відповідно до українського законодавства ветеран
війни є збірним поняттям, до якого, окрім учасника бойових дій, також входять
учасники війни та особи з інвалідністю внаслідок війни, тому поняття «учасник
бойових дій» та «ветеран війни» не є тотожними.
На додаток, під поняття «учасники бойових дій» підпадає велике коло осіб,
навіть й ті особи, які були у складі миротворчих місій. Тому з метою
розмежування учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну

цілісність

України

і

брали

безпосередню

участь

в
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антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, та у зв’язку з цим отримали статус учасника бойових дій, від інших
учасників бойових дій, пропонуємо вживати термін учасник бойових дій на Сході
України. Оскільки військовий конфлікт на Сході України офіційно не визнаний
війною, а театр бойових дій в різний час охоплював різні області східної частини
України (Донецька, Луганська, Харківська області), вважаємо зазначене поняття
прийнятним до використання та виокремлення категорії учасників бойових дій,
які захищали суверенітет та незалежність України під час АТО/ООС.
Отже, на підставі аналізу «права Гааги» та «права Женеви», через історичні
етапи розвитку поняття комбатанта, вживаного у міжнародному гуманітарному
праві, що змістовно відповідає поняттю «учасника бойових дій» та яке закріплене
вітчизняним законодавством, визначено його ознаки, а саме: відкрите носіння
зброї як під час воєнного зіткнення, так і під час розгортання в бойові порядки;
наявність постійного, добре розпізнаного, відмітного знаку; зорганізування в
угрупування з внутрішньою дисциплінарною системою під командуванням особи,
відповідальної за своїх підлеглих, навіть у випадку коли ця сторона представлена
урядом чи властями, не визнаними супротивною стороною; здійснення своїх
операцій згідно із законами та звичаями війни.
Визначено, що особи, які брали участь у добровольчих формуваннях поза
військовими формуваннями України, донедавна не були включені до переліку
учасників бойових дій на Сході України. Сформовано пропозицію щодо
спрощення процедури отримання пояснення свідків як підстави отримання
статусу учасника бойових дій зазначеними особами. Досліджено суперечливість
юридичного закріплення подій, що відбуваються на окремих територіях
Донецької і Луганської областей, та доведено, що поняття «учасник АТО/ООС»,
«учасник бойових дій» та «ветеран війни» не є тотожними.
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1.2 Статус учасника бойових дій на Сході України як предмет
адміністративно-правового забезпечення
Правова конструкція «адміністративно-правове забезпечення» доволі часто
використовується в науці адміністративного права. Дослідженням різних аспектів
адміністративно-правового

забезпечення

займалися

такі

фахівці,

як

В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурка, Д. М. Бахрах, Ю. П. Битяк,
І. Л. Бородін, М. А. Бояринцева, Р. А. Калюжний, Л. Є. Кисіль, В. К. Колпаков,
О. В. Кузьменко, О. В. Негодченко, О. І. Остапенко, В. П. Столбовий, М. В. Цвік
та ін.
Проведений нами аналіз наукових праць дозволяє стверджувати, що
адміністративно-правове забезпечення розглядають як один з видів правого
забезпечення [32, с. 327]. При цьому, серед розмаїття точок зору щодо розуміння
правового та адміністративно-правового забезпечення, можна виокремити такі
підходи: перший – через його статичні складові, другий – через динамічні
елементи, третій – що поєднує ці два аспекти.
До

представників

першої

категорії

вчених,

які

характеризують

адміністративно-правове забезпечення як стан, можна віднести К. Г. Волинку, яка
зводить зміст поняття «правового забезпечення» прав і свобод людини до їх
поваги, дотримання, визнання та гарантування [14, с. 6–7]. Схожі погляди у
А. В. Пшеничної [273, с. 82], яка у своїй роботі щодо адміністративно-правового
забезпечення прав дітей в умовах проведення антитерористичної операції в
Україні трактує його як здійснюване державою за допомогою спеціального
механізму упорядкування суспільних відносин щодо створення належних умов
для юридичного закріплення та гарантованої реалізації, охорони, захисту та
відновлення

прав

дітей.

Подібного

трактування

дотримуються

В. О. Демиденко [21, с. 13], О. В.Домбровська [29, c. 7] та ін.
Дещо інший підхід до проблеми поняття «правового забезпечення» у
представників так званого «динамічного підходу». До них належать Г. С. Тимчик,
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І. О. Ієрусалімова [36,

c. 129–131],

А. Ю. Олійник [95,

c. 72–73],

К.В. Степаненко [291, c. 69–70] та ін. Так, О. І. Наливайко сприймає феномен
забезпечення прав людини у ракурсі діяльності органів держави і місцевого
самоврядування, громадських об’єднань і громадян із створення умов (гарантій)
для правомірної і неухильної їх реалізації і захисту [72, c. 22]. В. А. Головко у
своєму дисертаційному дослідженні адміністративно-правового забезпечення
прав учасників дорожнього руху визначає його як регламентовану нормами
законодавства діяльність органів державної влади, змістом якої є створення умов
для реалізації, охорони та захисту прав громадян як учасників дорожнього руху за
допомогою таких адміністративно-правових засобів, як переконання та примус,
засобів адміністративного судочинства та засобів безпосереднього, прямого та
опосередкованого захисту суб’єктів господарювання [18, c. 7–8].
М. В. Пучкова, як представниця третьої групи вчених, тлумачить поняття
«правове забезпечення», як: а) сукупність гарантій реалізації й охорони прав
громадян; б) діяльність органів державної влади із створення умов, необхідних
для реалізації громадянами своїх прав [272, c. 12]. З її позицією погоджується
Р. В. Ігонін [35, c. 40–41], відзначаючи, що перевагою позиції М. В. Пучкової
стосовно питання сутнісного наповнення поняття правового забезпечення є
ув’язування в монолітну й нерозривну правову єдність встановлених державою
(за допомогою норм права) «гарантій реалізації і охорони прав громадян» та
«діяльності органів державної влади із створення умов, необхідних для реалізації
громадянами своїх прав». Точку зору щодо поєднання динамічного та статичного
аспектів у розумінні правового забезпечення також поділяють О. М. Дручек [30,
c. 125], Є. Є. Колєсников [40, c. 434], Г. С. Римарчук [274, c. 14–15] та ін.
Враховуючи динамічний характер розвитку подій на Сході України, що
безпосередньо впливає й на динаміку адміністративно-правового забезпечення в
досліджуваній

сфері,

пропонуємо

визначити

адміністративно-правове

забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України як регламентовану
нормативними актами діяльність органів публічної адміністрації, спрямовану на
набуття та реалізацію статусу учасника бойових дій на Сході України.
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Органи публічної адміністрації здійснюють такі види діяльності, щоб
учасник бойових дій на Сході України набув та реалізував свій статус:
- нормотворчу діяльність – в межах своїх повноважень приймають
нормативно-правові акти, які нами проаналізовано у підрозділі 2.2;
- правозостосовчу діяльність, до прикладу - районні військові комісаріати,
комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій,
утвореними в Міністерстві оборони України, Міністерстві внутрішніх справ
України,

Міністерстві

юстиції

України,

Національній

поліції

України,

Національній гвардії України, Служби безпеки України, Службі зовнішньої
розвідки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України,
Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, Офісі Генерального
прокурора, Управлінні державної охорони України, Адміністрації Державного
спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, Державної фіскальної служби України, міжвідомча
комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та
виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності
волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яка утворюється
Мінветеранів України - надають статус учасника бойових дій; місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднані територіальні
громади - забезпечують реалізацію статусу учасника бойових дій, і в умовах
децентралізації наділені правом на встановлення додаткових прав та гарантій
учасникам бойових дій на Сході України;
- правозахисну – надання фінансової підтримки Кабінетом Міністрів
України у реалізації загальнодержавних програм (проєктів, заходів), розроблених
громадськими об’єднаннями ветеранів; діяльність урядової «ветеранської» лінії
за номером 1545-9; Міністерства у справах ветеранів України та Міністерства
соціальної політики України щодо надання відповідей на звернення учасників
бойових дій на Сході України відповідно до вимог Закону України «Про
звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, функціонування інформаційно-
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довідкової системи ―Е-ветеран‖ при Міністерстві у справах ветеранів України;
діяльність Ради ветеранів, Громадської ради та Ради родин загиблих на правах
консультативно-дорадчих

органів

при

Міністерстві

у

справах

ветеранів

України; розвиток мережі Ветеранських просторів як потужного майданчика для
спілкування між ветеранською спільнотою та органами публічної адміністрації у
сфері забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України;
- виконання рішень, прийнятих судами загальної юрисдикції, з приводу
надання статусу, реалізації окремих елементів статусу учасника бойових дій на
Сході України.
Збройна агресія Російської Федерації на окремих територіях Донецької та
Луганської областей спричинила активізацію відповідних наукових досліджень,
дискусій та обговорень на круглих столах, науково-практичних заходах,
семінарах, конференціях. Наразі наукові пошуки, зокрема щодо учасників
бойових дій на Сході України, здійснюються у наступних напрямах:
Перший напрям – психологічна реабілітація учасників бойових дій на Сході
України, яка є важливою складовою державної політики реабілітації (соціальна,
професійна адаптація, психологічна реабілітація та санаторно-курортне
лікування). До прикладу, у 2017 році за підтримки Міністерства оборони України
було розроблено посібник з методичними вказівками психологам, які залучені до
психологічної роботи з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі
відновлення [270]. Окрім того, захищені і впроваджуються результати наукових
робіт, які піднімають питання психологічних порушень внаслідок участі особи в
АТО/ООС [293], способів реабілітаційної діяльності з ними [7] тощо.
Другий напрям – соціальний захист учасників бойових дій на Сході України:
проблеми забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної
операції [99, 299], механізму державного регулювання соціального захисту
учасників АТО та членів їхніх сімей [48, 68] тощо.
Третій напрям – адміністративно-правовий статус учасників бойових дій
на Сході України. Зокрема, в дисертаційному дослідження В. В. Пилип
(2018 р.) [102] адміністративно-правовий статус учасників антитерористичної
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операції визначено як регламентовану нормативно-правовими актами сукупність
прав, свобод, обов’язків, адміністративно-правових гарантій та елементів
юридичної

відповідальності

особи,

яка

брала

безпосередню

участь

в

антитерористичній операції, забезпеченні її незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України та отримала юридичне визнання такої участі,
шляхом

отримання

відповідних

документів,

визначених

законодавством

України [65, c. 172]. На нашу думку, запропоноване визначення видається
дискусійним, оскільки в такому вигляді не є власне адміністративно-правовим
статусом за відсутності вказівки на регулювання нормами адміністративного
права. Постає також питання, які свободи і обов’язки учасника АТО, відмінні від
свобод і обов’язків – складових загального правового статусу особи, є елементом
його адміністративно-правового статусу, та про які елементи юридичної
відповідальності веде мову автор.
До учасників антитерористичної операції В. В. Пилип відносить осіб, які в
подальшому отримують статус учасника бойових дій на Сході України відповідно
до пунктів 19 та 20 ст. 6 Закону про ветеранів війни. При цьому дослідниця
розмежовує поняття «учасник антитерористичної операції» та поняття «ветеран
війни» (до яких, відповідно до Закону про ветеранів війни, відносяться учасник
бойових дій, інвалід війни та учасник війни). На думку автора, статуси учасника
бойових дій, інваліда війни або учасника війни є похідними від статусу учасника
антитерористичної операції, а визнання особи учасником антитерористичної
операції, шляхом видачі відповідної довідки та внесення особи до відповідного
реєстру є лише підставою для отримання одного зі статусів ветерана війни [102].
В подальшому В. В. Пилип зазначає, що фактично законодавча модель
адміністративно-правового

статусу

учасника

антитерористичної

операції

сформована з прив’язкою до категорії «учасник бойових дій», однак, враховуючи
те, що законодавство оперує категорією «учасник антитерористичної операції»,
пропонує доповнити ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом»
положенням наступного змісту: «Учасником антитерористичної операції є
громадянин України, іноземець, особа без громадянства, що безпосередньо
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приймала

участь

у

антитерористичній

операції.

Статус

учасника

антитерористичної операції встановлюється Державною служби України у
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у визначеному
Кабінетом Міністрів України порядку» [102].
Оскільки предмет нашого дослідження безпосередньо стосується осіб, що
беруть участь у АТО/ООС, вважаємо, що такі доповнення до зазначеного Закону є
доволі дискусійними, додатково нагромаджують і так громіздку систему правових
норм у сфері регулювання адміністративно-правового статусу учасника бойових
дій. На нашу думку, Закон про ветеранів війни визначає вичерпний перелік
підстав для надання одного зі статусів – учасника бойових дій, особи з
інвалідністю або учасника війни, а також перелік осіб, на яких поширюється дія
Закону про ветеранів війни. Немає необхідності встановлювати статус учасника
війни в Афганістані, учасника Другої світової війни, учасника антитерористичної
операції тощо та розробляти законодавство для кожного окремого статусу.
Цілком логічним є надання таким особам статусу учасника бойових дій або
іншого статусу залежно від обставин, зазначених в Законі про ветеранів війни, та
надання відповідного посвідчення єдиного зразка з визначеним обсягом прав та
обов’язків.
Т. М. Вовчук у дисертації «Адміністративно-правові засади здійснення
державної політики щодо реалізації прав і свобод ветеранів війни та учасників
бойових дій в Україні» (2019 р.) адміністративно-правовий статус ветеранів війни
та учасників бойових дій трактує як регламентований нормами адміністративного
права спеціальний статус, що складається із системи прав, свобод, законних
інтересів та обов’язків, гарантій їх реалізації та юридичної відповідальності
особи, яка брала участь у заходах щодо захисту суверенітету, незалежності й
територіальної цілісності країни та в передбаченому законом порядку набула
відповідного

правового

статусу,

зокрема

шляхом

його

юридичного

оформлення [11].
Погоджуючись з думкою Т. М. Вовчук, що адміністративно-правовий
статус ветеранів війни та учасників бойових дій є спеціальним, водночас
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зазначимо про дискусійність положень запропонованого його елементного
складу. Зокрема, законні інтереси зазвичай притаманні юридичним особам, а
свободи і обов’язок підлягати юридичній відповідальності є елементом загального
правового статусу особи.
Передумовами набуття адміністративно-правового статусу ветеранів війни
та учасників бойових дій автор вважає досягнення певного віку та належний
рівень фізичного та психічного здоров’я (відсутність фізичних вад; особа має
усвідомлювати свої дії та вчинки). Важко погодитись і з такою тезою, адже
загалом у науці адміністративного права передумовами набуття адміністративноправового

статусу

вважається

наявність

у

особи

адміністративної

правосуб’єктності. Водночас досягнення повноліття та належний

рівень

фізичного та психічного здоров`я є обов`язковими умовами для виконання
особою загального військового обов’язку. З іншого боку, навряд чи думали про
належний рівень свого фізичного здоров`я особи, які у скрутний для нашої
держави час добровольцями йшли у зону проведення АТО.
Цікавим вбачається проведений Т. М. Вовчук аналіз досвіду зарубіжних
країн щодо забезпечення прав учасників бойових дій, сформовані нею
рекомендації для удосконалення вітчизняного механізму забезпечення прав і
свобод учасників АТО/ООС. Разом з тим, не можемо погодитись із пропозицією
автора запровадити посаду Уповноваженого з прав ветеранів та учасників
бойових дій. З цього приводу варто зауважити, що нещодавно в урядовій залі
Кабінету Міністрів України, за ініціативи Міністерства у справах ветеранів
України (надалі – Мінветеранів України) відбулося перше експертне обговорення
з питань створення інституту ветеранського омбудсмена [120]. Такий інститут
дійсно існує в деяких інших країнах як незалежний інститут для здійснення
демократичного контролю над збройними силами [3]. На наше переконання,
функції ветеранського омбудсмена повністю дублюють функції суб’єктів
адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході
України, зокрема Мінветеранів України та офісу Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини. Вважаємо, рішення щодо розширення штату
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Мінветеранів України представницькою посадою є недоцільниим, а порушення
прав учасників бойових дій на Сході України можливо вирішити шляхом
удосконалення адміністративного контролю уповноважених на те структурних
підрозділів Мінветеранів України за органами, які порушують права учасників
бойових дій на Сході України, та удосконаленням законодавства щодо
відповідальності посадових осіб органів, які порушують права учасників бойових
дій на Сході України.
Третя робота щодо адміністративно-правового статусу учасників бойових
дій на Сході України здійснена Т. В. Вставською. У дисертації «Адміністративноправовий статус осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній
операції в Україні» (2020 р.) автором під адміністративно-правовим статусом осіб,
які брали безпосередню участь в АТО, запропоновано вважати нормативно
закріплений спеціальний правовий статус, в основі якого лежить встановлена
нормами адміністративного права сукупність прав, обов’язків та гарантій, що
кореспондуються в офіційне визнання державою правового становища осіб, які
брали безпосередню участь в АТО [17].
Загалом поділяючи запропонований Т. В. Вставською підхід до поняття
адміністративно-правовий статус осіб, які брали безпосередню участь в АТО,
хотілося б акцентувати увагу на тому, що наявність спеціального правового
статусу передбачає наділення особи не просто сукупністю прав, обов`язків та
гарантій їх реалізації, а саме додатковими, порівняно із загальним правовим
статусом, правами, обов`язками та гарантіями їх реалізації, які, на нашу думку,
виникають уже після, а не до офіційного визнання державою правового
становища осіб, які брали безпосередню участь в АТО.
Автором також запропоновано закріплення ряду понять, серед яких –
«ветеран АТО», під яким пропонується розуміти осіб, які захищали незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в
антитерористичній

операції,

забезпеченні

її

проведення,

перебуваючи

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
«особа з інвалідністю внаслідок АТО», до якого запропоновано віднести всіх осіб,
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включаючи добровольців та волонтерів, які стали особами з інвалідністю
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних як під час
безпосередньої участі в АТО, так і при забезпеченні її проведення; «учасник АТО»
та «учасник бойових дій», які автор пропонує розмежовувати за критеріями
«участі особи в забезпеченні проведення АТО» та «безпосередньої участі особи в
АТО» відповідно. Вважаємо, що такі пропозиції, хоча і мають право на існування,
але не сприятимуть єдності та перевантажать існуючу термінологію щодо
учасників бойових дій на Сході України.
Продовжуючи міркування щодо поняття та елементів адміністративноправового статусу учасника бойових дій на Сході України, слід визнати, що на
відміну

від

адміністративно-правового

забезпечення,

правовому

та

адміністративно – правовому статусу особи приділялася достатня увага вчених.
Серед тих, хто присвятив свої праці питанню правового статусу були
М. Г. Александров, С. С. Алексєєв, М. В. Вітрук, А. М. Колодій, С. О. Комаров,
В. М. Корельський, В. В. Ладиченко, Б. М. Лазарев, А. В. Малько, Г. В. Мальцев,
М. І. Матузов, А. Ю. Олійника, Н. М. Оніщенко, А. В. Панчишин, В. А. Патюлин,
А. В. Поляков, В. Д. Перевалов, М. П. Рабінович, В. М. Селіванова, О. Ф. Скакун,
М. С. Строгович, О. В. Сурілов, В. В. Сухонос, І. Є. Фарбер, О. В. Фатхутдінова,
Р. О. Халфіна

та

ін.;

адміністративно-правового

–

В. Б. Авер’янов,

О. Ф. Андрійко, Н. О. Армаш, Г. В. Атаманчук, О. М. Бандурка, Д. М. Бахрах,
Ю. П. Битяк, І. Л. Бородін, М. А. Бояринцева, М. Ю. Віхляєв, І. П. Голосніченко,
П. В. Діхтієвський, Є. В. Додін, Ю. М. Дьомін, Р. А. Калюжний, Л. Є. Кисіль,
Л. В. Коваль,

А. Т. Комзюк,

С. І. Мандрик,

В. М. Манохін,

В. Ф. Опришко,

І. М. Пахомов, Г. І. Петров, О. В. Пономарьов, А. О. Селіванов, В. С. Стефанюк,
Ю. О. Тихомиров, М. М. Тищенко, В. В. Цвєтков, Ю. С. Шемчушенко та ін.
Т. О. Коломоєць

вважає,

що

права

та

обов’язки,

що

формують

адміністративно-правовий статус, відрізняються від інших прав і обов’язків саме
тим,

що

вони

виникають

у

сфері

публічної

адміністрації [41,

c. 99].

С. Г. Стеценко [292, с. 68] під поняттям «адміністративно-правовий статус»
розуміє сукупність прав, обов’язків та гарантій їх реалізації, закріплених у нормах
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адміністративного права. Вчений вважає, що в основі адміністративно-правового
статусу лежить адміністративна правосуб’єктність та наголошує, що кожний
суб’єкт

адміністративного

права

має

свій

варіант

притаманного

йому

адміністративно-правового статусу.
Досліджуючи адміністративно-правовий статус внутрішньо переміщених
осіб, О. А. Фесенко визначає його як складову загального статусу особи, яка
визначає місце й роль, яку особистість посідає в адміністративно-правових
відносинах, тобто відносинах, які врегульовані нормами адміністративного права
(ті, що виникають між громадянином, суб’єктами публічної адміністрації чи їх
представниками).
На визначення особливостей правового статусу суттєво впливає його
класифікація.

Так,

в

літературі

виділяють

загальний,

спеціальний

та

індивідуальний правові статуси суб’єкта права. Загальний правовий статус
визначається Конституцією України, є рівним, єдиним, стабільним, для всіх
суб’єктів права; спеціальний – відображає правове становища категорії суб’єктів
права, надаючи їм певні права, обов'язки та пільги; а індивідуальний – визначає
можливості та обов’язки конкретного суб’єкта права.
Оскільки предметом нашого наукового інтересу є певна категорія суб’єктів
права, а саме – учасники бойових дій на Сході України, дослідженню підлягає
саме спеціальний правовий статус зазначених суб’єктів права.
Спеціальний статус стосується осіб, які, крім загального статусу, набули, як
нами вже зазначалось, додаткові спеціальні права, обов’язки та гарантії їх
реалізації. На думку М. А. Бояринцевої, спеціальний адміністративно-правовий
статус – це статус особи як представника тієї чи іншої соціальної групи,
відокремленої за певним юридико-значущим началом (родом діяльності, віком та
інше), який наділений відповідно до законів та інших нормативно-правових актів
спеціальними, додатковими права і обов’язками, обумовленими особливостями
становища особи і потребами її функціональної спеціальної активності [6, c. 10].
З таких позицій вважаємо, що адміністративно-правовий статус учасника
бойових дій на Сході Україні є спеціальним, оскільки характеризується такими
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основними ознаками, як: 1) це – статус особи, яка приймала участь у бойових діях
на території проведення АТО/ ООС; 2) це – статус, який передбачає наділення
учасника бойових дій на Сході України додатковими, у порівнянні з іншими
суб`єктами, правами та обов’язком, реалізація яких забезпечується певними
гарантіями; 3) залежність обсягу і особливостей реалізації прав учасника бойових
дій на Сході України від того, чи є зазначена особа за своїм загальним правовим
статусом громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства; 4) це –
статус, який реалізується у відносинах з органами публічної адміністрації.
Тепер розглянемо виокремлені ознаки спеціального статусу учасника
бойових дій на Сході України детальніше.
1. Адміністративно-правовий статус учасника бойових дій на Сході
України – це статус особи, яка приймала участь у бойових діях на території
проведення АТО/ООС. Таким чином, слід виокремити два важливих моменти: поперше, учасником бойових дій на Сході України може бути визнана лише особа,
яка приймає участь саме у бойових діях, а по-друге, ці бойові дії мають
здійснюються на території АТО/ООС.
Відповідно до Закону про ветеранів війни статус учасника бойових дій на
Сході України отримує особа, яка безпосередньо приймала участь в АТО/ООС,
тобто була задіяна в бойових діях на Сході України. За повідомленням
Міністерства оборони України районом бойових дій вважається район, що
охоплений бойовими діями уздовж лінії зіткнення, де підрозділи Збройних Сил
України, інших військових формувань та правоохоронних органів виконують
бойові завдання щодо недопущення прориву противника в глибину території
держави. Саме виконання бойових завдань щодо захисту територіальної
цілісності, тобто комплексу скоординованих спеціальних заходів за участю
військових формувань України, було покладено в основу Указу Президента
України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня
2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і
збереження територіальної цілісності України» [244], яким було розпочато АТО,
та таких нормативно-правових актів, як Закон України «Про військо-цивільні
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адміністрації» від 03 лютого 2015 року № 141-VIII [131], Указ Президента «Про
деякі питання військово-цивільних адміністрацій» № 237/2015 від 23 квітня
2015 року [152], Укази Президента України щодо мобілізації.
На підтвердження того, що на теренах України проводяться саме бойові дії
вказують і роз’яснення, що таке «бойові дії» для учасників бойових дій на Сході
України, які містяться у документах військових відомств, що беруть участь в
АТО/ООС. Так, в «Порядку виплати винагороди за безпосередню участь у
воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах
особливого періоду», затвердженому наказом Центрального управління Служби
безпеки України від 09 березня 2016 року № 115 [109] зазначено, що бойові дії –
оборонні або наступальні тактичні дії підрозділів, узгоджені за метою, місцем і
часом удари, вогонь і маневр для відбиття ударів противника, його знешкодження
та виконання інших завдань з використанням різних видів зброї (озброєння) для
знешкодження, подавлення, виснаження і руйнування у визначеному районі
впродовж певного часу. Те ж саме визначення бойових дій продубльовано у
«Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Управління державної
охорони

України

за

безпосередню

участь

у

воєнних

конфліктах

чи

антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду»,
затвердженому наказом Управління державної охорони здоров’я від 11 липня
2016 року № 201 [195].
Окрім того, вітчизняний законодавець оперує поняттям «особливий період»,
що також підтверджує проведення бойових дій у зоні АТО/ООС. Так, у Законі
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року
№ 3543-XII [226], особливий період визначається як період функціонування
національної економіки, органів державної влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових
формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також
виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту
Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з
моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його
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до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного
стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний
час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
Верховний Суд у листі від 13 липня 2018 року № 60-1543/0/2-18 [97]
повідомив, що після оприлюднення Указу Президента України від 17 березня
2014 року № 303/2014 «Про часткову мобілізацію» (перша хвиля мобілізації. –
Д. М.) в Україні з 17 березня 2014 року діє особливий період. У листі
Міністерства оборони України від 01 жовтня 2015 року № 322/2/8417 роз’яснено,
що скасування особливого періоду буде здійснено Указом Президента «Про
демобілізацію» після стабілізації ситуації на Сході України. Таким чином,
Міністерство оборони України та Верховний Суд дотримуються правової позиції,
згідно з якою на Сході України відбуваються бойові дії щодо захисту
територіальної цілісності України, а особливий період в Україні діє і дотепер [67,
c. 158-160].
На сьогодні територія проведення АТО/ООС в Україні окреслюється
низкою законів та підзаконних нормативно-правових актів. Так, Законом України
«Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 року № 638-IV визначено, що
район проведення антитерористичної операції

– визначені керівництвом

антитерористичної операції ділянки місцевості або акваторії, транспортні засоби,
будівлі, споруди, приміщення та території чи акваторії, що прилягають до них і в
межах яких проводиться зазначена операція.
Чіткіше юридичне визначення міститься у ч. 2 ст. 1 Закону України «Про
тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від
20 вересня 2014 року № 1669-VII [255], згідно якого територія проведення
антитерористичної операції – територія України, на якій розташовані населені
пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де
проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу
Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 13 квітня 2014 р. «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної
загрози і збереження територіальної цілісності України»» від 14 квітня 2014 року
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№ 405/2014.
На сьогодні чинними нормативно-правовими актами, що визначають
правові межі проведення АТО є: розпорядження Кабінету Міністрів України від
07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів,
на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії
зіткнення» [167], розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня
2015 року № 1275-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території
яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили
чинність,

деяких

розпоряджень

Кабінету

Міністрів

України» [166]

та

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085» від
02 грудня 2015 року № 1276-р [142].
Слід зазначити, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення
антитерористичної операції» від 01 березня 2017 року № 99 [206] територія
України, яка у складі зони проведення АТО, поділяється на контрольовану та
тимчасово неконтрольовану територію.
30 квітня 2018 року Указом Президента України № 116/2018 «Про рішення
РНБОУ «Про широкомасштабну антитерористичну операцію на території
Донецької та Луганської областей» було введено в дію рішення РНБОУ про
початок ООС та підписано Наказ Верховного Головнокомандувача Збройними
Силами України «Про початок операції Об’єднаних сил із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської
Федерації на території Донецької та Луганської областей».
Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про особливості державної
політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» територію України,
на якій провадиться ООС, поділяється на зону безпеки та зону бойових дій.
Указом Президента України від 07 лютого 2019 року № 32/2019 «Про межі
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та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у
Донецькій та Луганській областях» [222] затверджено назви точні географічні
координати лінії розмежування та визначено перелік тимчасово окупованих
територій. Для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в
районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема в районі проведення
антитерористичної операції, що не має на меті зміни та/або скасування
конституційно

закріпленого

права

територіальних

громад

на

місцеве

самоврядування, утворилися військово-цивільні адміністрації, діяльність яких
регулюється Законом України «Про військово-цивільні адмінстрації».
2. Адміністративно-правовий статус учасника бойових дій на Сході
України – це статус, який передбачає наділення учасника бойових дій на Сході
України додатковими, у порівнянні з іншими суб’єктами права, правами та
обов’язком, реалізація яких забезпечується певними гарантіями.
Оскільки не всі особи, які перебувають в зоні АТО/ООС, отримують статус
учасника бойових дій на Сході України (до прикладу, якщо сумарна кількість днів
їх перебування становить менше 30 днів, особи отримують посвідчення особи з
інвалідністю внаслідок війни тощо), зважаючи на предмет нашого дослідження,
слід уточнити, що додаткові права виникають лише в учасників бойових дій на
Сході України, що отримали посвідчення відповідно до Порядку надання та
позбавлення статусу учасника бойових дій як такі, що були залучені до АТО/ООС
в одноразовому порядку, та такі, що пройшли ротацію та повторно перебувають у
районі проведення АТО/ООС.
В переважній більшості участь в АТО/ООС беруть військовослужбовці
Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення. На
зазначених осіб розповсюджуються права та обов’язки військовослужбовців.
Водночас варто відрізняти права військовослужбовців та права учасників бойових
дій на Сході України, які є складовою частиною двох окремих спеціальних
статусів осіб – військовослужбовця та учасника бойових дій на Сході України. Не
всі військовослужбовці, які приймали участь в АТО/ООС, в подальшому
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отримують

статус

учасника

бойових

дій.

На

противагу

тому,

військовослужбовець може додатково набути статусу учасника бойових, а от
учасник бойових дій на Сході України не завжди є військослужбовцем. Таким
чином, одні особи можуть мати статус військовослужбовця та статус учасника
бойових дій на Сході України, а інші – лише один з цих статусів.
На момент перебування військовослужбовців – учасників бойових дій на
Сході України – на бойових позиціях в зоні АТО/ООС на них поширюються права
військовослужбовців, які визначені в статутах Збройних Сил України та
спеціальних законах України. Зазначені права є частиною спеціального правового
статусу військовослужбовця, який особа може мати одночасно зі статусом
учасника бойових дій на Сході України, про що зазначалося вище. Однак
спеціальний правовий статус військовослужбовця не є предметом нашого
наукового інтересу.
У

дисертаційних

дослідженнях

адміністративно-правового

статусу

учасників бойових дій на Сході України, які є на сьогодні, серед іншого,
спеціальний правовий статус учасника бойових дій на Сході України
«змішувався» з правовим статусом військослужбовця. Однак ми наголошуємо, що
статус військовослужбовця та статус учасника бойових дій на Сході України не є
тотожними, а окремими спеціальним правовоми статусами особи.
Окрім того, варто відрізняти права учасника бойових дій на Сході України
від прав суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах
своєї компетенції (статті 15 та 15-1 Закону України «Про боротьбу з
тероризмом»), та від прав суб’єктів забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях (ч. 6 ст. 12 Закону України «Про особливості державної
політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»). Зазначені права
належать усім особам, які залучаються й перебувають на території АТО/ООС,
незалежно від проходження військової служби, залучення в якості добровольця чи
наявності статусу учасника бойових дій. Вони є поза межами нашого
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дисертаційного дослідження, оскільки не є складовою частиною спеціального
правового статусу учасника бойових дій на Сході України.
З огляду на вимоги п. 1 ст. 92 Конституції України права та гарантії
учасників бойових дій визначаються Законом про ветеранів війни. Майже усі
додаткові права учасників бойових дій на Сході України та інших осіб, на яких
розповсюджується дія закону, містяться у розділі ІІІ Закону про ветеранів війни
«Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту». Слід відмітити, що
додаткові права учасників бойових дій на Сході України законодавець визначив
як «пільги» та надав їхній повний перелік.
Так, відповідно до ст. 12 Закону про ветеранів війни учасникам бойових дій
на Сході України надаються такі пільги:
-

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних

препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
-

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування

з дорогоцінних металів);
-

безоплатне

забезпечення

санаторно-курортним

лікуванням

або

одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості
самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів
України;
-

75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата)

в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі
житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку)
і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);
-

75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами

(газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для
побутових потреб в межах середніх норм споживання;
-

75-процентна знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах

норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у
будинках, що не мають центрального опалення;
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-

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту,

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а
також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами
приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та
міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності
посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої
системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на
безоплатній основі;
-

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на

пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були
прикріплені за попереднім місцем роботи;
-

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням

необхідних спеціалістів;
-

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах,

аптеках та першочергова госпіталізація;
-

виплата

допомоги

по

тимчасовій

непрацездатності

в

розмірі

100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
-

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а

також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком
14 календарних днів на рік;
-

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності

чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на
працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;
-

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують

поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для
індивідуального

житлового

будівництва,

садівництва

і

городництва,

першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх
паливом;
-

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний

ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних
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мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних
будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років
починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики
надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;
-

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових)

кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів,
стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких
товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків;
-

безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним,

водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від
наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад)
вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;
-

зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету

відповідно до податкового та митного законодавства;
-

позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове

встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі
20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт).
Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі
50 процентів від затверджених тарифів;
-

першочергове

обслуговування

підприємствами,

установами

та

організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального
господарства, міжміського транспорту;
соціальні

позачергове обслуговування закладами та установами, що надають
послуги

з

догляду.

У

разі

неможливості

здійснення

такого

обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються
витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах,
встановлених чинним законодавством;
-

учасникам бойових дій на території інших держав надається

переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на
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позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти і на
курси для одержання відповідних професій [246].
Окрім того, учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове
утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії,
підвищуються у розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили

працездатність.

Щорічно

до

5 травня

учасникам

бойових

дій

виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом
Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про
Державний бюджет України [246].
Держава забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям, у тому числі дітям,
які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення такими дітьми
закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову
підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої
та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти, що надається у
вигляді:
-

повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та

місцевих бюджетів;
-

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

-

соціальної стипендії;

-

безоплатного забезпечення підручниками;

-

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних в закладах

освіти;
-

безоплатного проживання в гуртожитку;

-

інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України [245].

Багато норм щодо забезпечення спеціального правового статусу учасника
бойових дій на Сході України містяться й у інших нормативно-правових актах.
Так, у ст. 1 Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників
бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» від 16 березня 2004 року
№ 1603-IV [235] з 01 травня 2004 року встановалено щомісячну виплату цільової
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грошової допомоги на прожиття учасникам бойових дій у розмірі 40 гривень,
незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової
грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною.
Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 09 липня 2003 року № 1058-IV [159] учасники бойових дій на
Сході України мають право на призначення дострокової пенсії за віком після
досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового
стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок (п. 4 ст. 115).
В ст. 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10 липня
2003 року № 1102-IV [239] зазначається, що для виконавця волевиявлення
померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого, поховання учасників
бовоих дій на Сході України здійснюється безоплатно. В Законі України «Про
професійну (професійно-технічну) освіту» від 10 лютого 1998 року № 103/98ВР [242] зазначається, що учасникам бойових дій надається право на особливий
соціальний захист в галузі професійної (професійно-технічної) освіти, до
закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років (ст. 441). Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII [129]
передбачає, що вступити до військових закладів вищої освіти та військових
навчальних підрозділів закладів вищої освіти учасники бойових дій на Сході
України мають право за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у
закладі вищої освіти в межах установлених квот прийому до закладів вищої
освіти (наукових установ) України (абзац 2 ч. 3 ст. 44).
У постанові Кабінету Міністрів України «Про встановлення щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та
учасникам бойових дій» від 28 липня 2010 року № 656 [147], встановлено, коли в
учасників бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з
урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової
допомоги,

сум

індексації

та

інших

доплат

до

пенсій,

установлених

законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає
165 відсотків, таким учасникам бойових дій виплачується щомісячна державна
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адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів
військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів
внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей» від 27 квітня
2011 року № 446 [200] закріпила право учасників бойових дій на Сході України на
отрмання щорічної безоплатної путівкм до санаторно-курортних закладів (абз. 11
ст. 6).
У постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян
структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних,
районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних
у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад» від 22 лютого 2006 року
№ 187 [201]

зазначено,

що

учасники

бойових

дій

на

Сході

України

забезпечуються путівками строком на 18–21 день не частіше ніж один раз на рік
(абз. 1 п. 7).
Податкове законодавство також містить ряд пільг для учасників бойових дій
на Сході України. Так, відповідно до Податкового кодексу України [107] до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не
включаються такі доходи, як сума щорічної разової грошової допомоги, яка
надається згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» (пп. «з» п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165); сума грошової допомоги
(у тому числі в натуральній формі), що надається фізичним особам або членам
їхніх сімей (діти, дружина, батьки), військовослужбовцям, призваним на
військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, відповідно до Закону
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей«, та/або компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку
працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період (абз. «и» пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165); сума (вартість)
благодійної допомоги учасників бойових дій або на користь членів сімей таких
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учасників бойових дій (абз. 2 пп. «а» пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165).
Не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога:
-

у будь-якій сумі (вартості), що надається учасникам бойових дій для

закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок,
бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних
засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів
харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів (робіт, послуг)
за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, чи для оплати
(компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів
медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з
лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими
засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного
оздоровлення (абз. 1 пп. «а» пп. 170.7.8 п. 170.6 ст. 170);
-

у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не

перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року, – на відновлення втраченого майна та на інші
потреби за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України. Якщо
загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового)
року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над таким
розміром оподатковується за ставкою у 18 відсотків, і учасник бойових дій на
Сході України зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням
сум благодійної допомоги.
Ветерани війни не сплачують туристичний збір (пп. «г» пп. 268.2.2 п. 268.2
ст. 268), звільняються від сплати земельного податку (пп. 281.1.4 пп. 281.1
ст. 281).
Звільняються від оподаткування операції з надання матеріальної допомоги
(в межах одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць на
одну особу) продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробки
землі ветеранам війни (пп. 197.1.24 п. 197.1 ст. 197).
Відповідно до постанови Кабінету Мінстрів України «Про затвердження
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Порядку виплати компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального для
фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників
транспортних засобів» від 12 лютого 2014 року № 60 [198] з 01 січня 2016 року
Кабінет Міністрів України для учасників бойових дій на Сході України
запровадив механізм компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального для
фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників
транспортних засобів щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об’ємом
циліндрів двигуна до 2500 куб. см чи одного мотоцикла з об’ємом циліндрів
двигуна до 750 куб. см або одного човна моторного чи катера (крім спортивного)
з довжиною корпусу до 7,5 м.
Зокрема, підприємства ветеранів війни, на яких не менше ніж 60 процентів
від середньоспискової чисельності працюючих становлять учасники бойових дій
та учасники війни, звільняються від сплати податку на прибуток (ч. 3 ст. 20
Закону про ветеранів війни).
У ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року № 3674VI [251] вказано, що учасники бойових дій у справах, пов’язаних з порушенням
їхніх прав, звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх
судових інстанціях.
Щодо обов’язків учасника бойових дій на Сході України як елементу його
спеціального правового статусу, то на підставі детального аналізу норм чинного
законодавства нами встановлено, що наразі учасник бойових дій на Сході України
має лише один обов’язок – проходження безоплатної психологічної, медикопсихологічної реабілітації згідно абз. 6 п. 1 ст. 11 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
від 20 грудня 1991 року № 2011-XII [245].
Натомість правам учасника бойових дій на Сході України кореспондують
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обов’язки державних органів та інших суб’єктів права, з якими вступає у
відносини учасник бойових дій на Сході України, щодо належної реалізації прав
(пільг) учасників бойових дій на Сході України. До них, до прикладу, можна
віднести обов’язок протягом двох років забезпечити житловою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що
передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних
адміністрацій, з дня взяття на квартирний облік (абз. 2 п. 14 ст. 12 Закону про
ветеранів війни). Також, як приклад, можна навести рішення Верховного Суду у
складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 16 травня 2019 року
у справі № 620/4218/18 [110], яким Військову частину А1815 було зобов’язано
нарахувати та виплатити учаснику бойових дій грошову компенсацію за
невикористані календарні дні додаткової відпустки як учаснику бойових дій за
період з 2015 по 2018 роки, виходячи з грошового забезпечення станом на день
звільнення останнього з військової служби 22 жовтня 2018 року. Таке судове
рішення є наслідком невиконання обов’язку щодо реалізації пільги, зазначеної у
п. 12 ст. 12 Закону про ветеранів війни.
Гарантії реалізації прав та обов’язків, а також механізм забезпечення їх
державою знаходить своє відображення в Конституції України та законодавчих
актах. Як зазначає Е. О. Олефіренко [94, c. 4–5], гарантії повинні бути спрямовані
на практичне здійснення прав і свобод громадян.
Погоджуючись із думкою О. М. Гуміна та Є. В. Пряхіна [20, с. 48],
вважаємо, що гарантії реалізації прав та обов’язків в загальному можуть бути
економічними, політичними, юридичними, ідеологічними тощо. Але включення
до адміністративно – правового статусу особи усіх цих гарантій є нелогічним,
оскільки їх частина існує не в юридичній формі, а перебуває у різних сферах
регулювання суспільних відносин [59, c. 132-133].
Юридичні гарантії є ключовим механізмом реалізації усіх приписів
нормативно-правових актів щодо статусу учасників бойових дій на Сході
України, до яких можна віднести можливість адміністративного чи судового
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оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб органів публічної
адміністрації, які забезпечують набуття та реалізацію правового статусу учасника
бойових дій на Сході України.
Чинне законодавство містить наступні норми щодо юридичних гарантій
забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України. В ст. 22 Закону про
ветеранів війни зазначено, що рішення підприємств, установ і організацій, які
надають пільги, можуть бути оскаржені до районної державної адміністрації,
виконавчого комітету міської ради або до районного (міського) суду. Посадові
особи і громадяни, винні в порушенні законодавства про соціальний захист
ветеранів війни та їх сімей, несуть відповідальність згідно з законодавством
України (ст. 23 Закону про ветеранів війни). Відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Порядку
надання та позбавлення статусу учасника бойових дій рішення комісії або
міжвідомчої комісії може бути оскаржене у судовому порядку.
Таким чином, учасник бойових дій на Сході України має можливість
захистити гарантовані законодавством пільги двома способами: поданням скарги
в адміністративному порядку і зверненням з позовом до суду, а з питань набуття
чи позбавлення статусу – лише у судовому порядку. При цьому подання скарги до
вищестоящих органів не позбавляє учасника бойових дій на Сході України права
звернення до суду.
Слід зазначити, що до районних державних адміністрацій оскаржуються
рішення підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми
власності; щодо рішень, дій чи бездіяльності службовців органів місцевої ради –
до виконавчого комітету міської ради, до адміністративного суду – щодо
оскарження рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи
бездіяльності суб’єктів владних повноважень, як от орган державної влади (у
тому числі без статусу юридичної особи), орган місцевого самоврядування, їх
посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними публічновладних управлінських функцій на підставі законодавства, у тому числі на
виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг (п. 7
ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України [38]).
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Порядок оскарження рішень підприємств, установ і організацій, які надають
пільги, в позасудовому порядку врегульований нормами Закону України «Про
звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР [218], згідно із яким
cкарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів
громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань
громадян, посадових осіб. Усне звернення викладається учасником бойових дій на
Сході України на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного
зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується
(реєструється) посадовою особою. Письмове звернення надсилається поштою або
передається особисто учасником бойових дій на Сході України чи через
уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до
законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням
мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
У зверненні має бути зазначено:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- місце проживання;
- викладено суть порушеного питання, скарги, прохання чи вимоги;
- підпис та дата.
В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову
адресу, на яку учаснику бойових дій на Сході України може бути надіслано
відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного
цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається [218].
Скарга подається протягом одного року з моменту прийняття оскажуваного
рішення, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення з ним. Скарги, подані
з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються, однак пропущений з
поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою,
що розглядає скаргу [218].
Посадовими особами звернення розглядаються і вирішуються у термін не
більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового
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вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.
Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо,
керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його
заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що
повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін
вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти
днів [218]. Звернення учасників бойових дій на Сході України розглядаються у
першочерговому порядку.
У разі якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади,
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно
від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не
входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається
ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що
повідомляється громадянину, який подав звернення [218].
Якщо після звернення до місцевої державної адміністрації порушене право
учасника бойових дій на Сході України не було відновлено, відповідно до ст. 26
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 р. № 586XIV [225] рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути
оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня,
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого
самоврядування відбуваються в судовому порядку (ч. 2 ст. 77 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97ВР [224]).
Звернення до Президента України, Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини та Міністерства соціальної політики України (орган
виконавчої влади, що відповідальний за реалізацію державної політики у сфері
соціальної політики) подаються у письмій або електронній формі відповідно до
вимог Закону України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року
№ 393/96-ВР [218]. Письмове звернення до Уповноваженого Верховної Ради
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України з прав людини може бути прийнято під час особистого прийому у
громадській приймальні Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини [64, c. 144]. Окрім того, до Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини та до Міністерства соціальної політики України також можна
звернутися за допомогою засобів телефонного зв’язку та на телефонні «гарячі
лінії».
Спори фізичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження
його рішень, дій чи бездіяльності розглядаються адміністративним судом в
порядку, передбаченим Кодексом адміністративного судочинства України [38].
На сьогодні констатується два основних різновиди порушення прав учасників
бойових дій на Сході України: щодо отримання статусу учасника бойових дій на
Сході України та щодо соціального забезпечення. Cпірні питання щодо надання
статусу учасника бойових дій на Сході України суд трактує на користь учасника
бойових дій у разі наявності документального підтвердження перебування
останнього у зоні АТО/ООС, про що свідчать Постанови Верховного Суду складі
колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 13 лютого 2018 року
(справа

№ 802/969/17) [115],

від

16 жовтня

2018 року

(справа

№ 820/2193/17) [117], від 40 березня 2020 року (справа № 813/2122/17) [116], від
28 квітня 2020 року (справа № 826/7722/17) [118] тощо). Що ж стосується
соціального забезпечення учасників АТО/ООС, то тут ситуація різниться: є
випадки

як

задоволення

(рішення

Касаційного

адміністративного

суду

Верховного Суду від 16 травня 2019 року у справі № 620/4218/18 та постанова
Великої палати Верховного Суд у від 21 серпня 2019 року у цій справі, постанова
Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 28 жовтня 2020 року у
справі № 240/222/20 [112] тощо), так і відмови у задоволенні позовних вимог
учасників

бойових

дій

на

Сході

України

(постанови

Касаційного

адміністративного суду Верховного Суду від 30 січня 2018 року у справі
№ 577/4097/17 [114], від 14 лютого 2018 року у справі № 344/11510/17 [113]
тощо).
На додаток, в Україні розвинута система надання безоплатної правової
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допомоги, яка є найбільшою в Європі та один із найуспішніших соціальних
проектів Міністерства юстиції України, Уряду та міжнародних партнерів,
правовим підґрунтям якої є Закон України «Про безоплатну правову допомогу»
від 02 червня 2011 року № 3460-VI [124], у тому числі і для учасників бойових дій
на Сході України. Отримати правову допомогу можна в центрах та бюро системи
безоплатної правової допомоги (усього в Україні їх понад 500) або дистанційно
(телефоном чи онлайн).
3. Адміністративно-правовий статус учасника бойових дій на Сході
України є відмінним залежно від того, чи є зазначена особа за своїм загальним
адміністративно-правовим статусом громадянином України, іноземцем чи
особою без громадянства.
До

прикладу,

В. В. Пилип

відносить

громадянство

до

передумов

адміністративно-правового статусу учасників антитерористичної операції (серед
яких і учасники бойових дій на Сході України), мотивуючи це можливістю
виникнення

процедурних

проблем

при

оформленні

фінансових

виплат,

передбачених для учасників антитерористичної операції, а також при оформленні
різного роду допомог (медичної, психологічної, соціальної, допомоги у сфері
працевлаштування чи отриманні житла). На додаток, автор зазначає, що
відсутність паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду може
викликати негативні наслідки у відносинах з органами Державної фіскальної
служби.
На нашу думку, така позиція видається доволі дискусійною. Адже
відповідно до ст. 26 Конституції України, іноземці та особи без громадянства, що
перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими
правами і свободами, виконують обов’язки, як і громадяни України, за винятками,
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
Згідно ч. 6 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII [130], у випадках, передбачених
законом, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах
перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за
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контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України. Частиною 9
вказаної статті встановлено, що до категорії військовослужбовців прирівнюються
іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону проходять військову
службу у Збройних Силах України. Частина 2 п. 5 ст. 9 Закону України «Про
Національну гвардію України» теж містить відсильну норму до закону про
військовий обов’язок щодо можливості добровільного проходження військової
служби іноземцями та особами без громадянства, які на законних підставах
перебувають на території України.
Враховуючи викладене та п. 19 ч. 1 ст. 6 Закону про ветеранів війни, за яким
військовослужбовці Збройних Сил України та Національної гвардії України
мають право на отримання статусу учасника бойових дій, можемо зробити
висновок, що іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах
перебувають на території України, і проходили контрактну службу у Збройних
силах України та Національній гвардії України на території проведення ООС,
мають право на отримання посвідчення учасника бойових дій. Однак з саме з
цього моменту починаються відмінності щодо обсягу пільг, які надаються
громадянам України, та іноземцям/особам без громадянства.
Законодавець

охарактеризував

забезпечення

іноземців

та

осіб

без

громадянства на військовій контрактній службі лише як грошове, а не пільгове.
Оскільки пільгами учасників бойових дій та прирівняних до них осіб можуть
скористуватися лише учасники бойових дій на Сході України, які є громадянами
України.
Грошове забезпечення учасників бойових дій на Сході України іноземців та
осіб без громадянства врегульоване статті 21-3 та 21-4 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232XII [130]. Мова йде про грошове забезпечення під час проходження військової
служби за контрактом (ст. 21-3), а також надання одноразової грошової допомоги
у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без
встановлення інвалідності (ст. 21-4) у разі:
1) загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків
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військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним
обов’язків військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби,
протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням
обов’язків військової служби;
2) смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним
військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали
місце в період проходження військової служби, або смерті особи, звільненої з
військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо
смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного
випадку, пов’язаних з проходженням військової служби;
3) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала внаслідок
поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання
обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з
виконанням ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі
після її звільнення з військової служби внаслідок причин, зазначених у цьому
підпункті;
4) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала в період
проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з
проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з
військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після її звільнення
з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок
захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження
військової служби;
5) отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або
каліцтва), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що
призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.
Право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги у разі
загибелі (смерті) військовослужбовця мають члени сім’ї, батьки загиблого
(померлого) військовослужбовця, визначені відповідно до Сімейного кодексу
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України, на умовах та в порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі
загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без
встановлення інвалідності, передбачені для військовослужбовців – громадян
України та членів їх сімей.
Вичерпний перелік пільг, що надаються громадянам України як учасникам
бойових дій на Сході України, міститься в ст. 12 Закону про ветеранів війни.
Згідно із статтями 10 та 15 зазначеного Закону, відповідні пільги отримують
також особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону.
Разом з тим, вітчизняне законодавство передбачає, що іноземці та особи без
громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять
військову службу за контрактом у Збройних Силах України, можуть бути за їх
клопотаннями прийняті до громадянства України. Для таких осіб термін
безперервного проживання на законних підставах на території України
встановлюється у три роки з моменту набрання чинності контрактом про
проходження військової служби у Збройних Силах України (п. 3 ч. 2 ст. 9 Закону
України «Про громадянство» від 18 січня 2001 р. № 2235-III [148]).
Слід зауважити, що права іноземців та осіб без громадянства, що проходять
службу у лавах Національної гвардії України, визначені виключно у абз. 2 п. 5
ст. 9 Закону України «Про Національну гвардію України». У всіх інших
нормативно-правових актах мова йде лише про права іноземців та осіб без
громадянства, що проходять контракнту службу в лавах Збройних Сил
України [136]. У зв’язку з чим, вважаємо за доцільне допонити главу ІІІ-І Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу», п. 3 ч. 2 ст. 9 Закону
України «Про громадянство», ст. 19 Закону України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства» Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства словосполученням «про проходження військової служби у
Національній гвардії України іноземцями та особами без громадянства» або
залишення вказаних Глави та статей у формулюванні «іноземців та осіб без
громадянства,

які

проходять

у

встановленому

законодавством

порядку

контрактну службу в Україні», без уточнення місця проходження контрактної
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служби – Національна гвардія України чи Збройні Сили України.
Водночас постає питання щодо тих іноземців та осіб без громадянства, які
приймали участь у проведенні АТО до 2015 року, тобто до внесення змін про
проходження військової служби в лавах Збройних Сил України та Національної
гвардії України. У таких осіб найчастіше закінчився термін дії посвідки на
тимчасове проживання, тому у разі звернення до уповноважених органів такі
особи повинні сплатити штраф у розмірі, визначеному ст. 203 Кодексу України
про адміністративні правопорушення [39]. Більше того, щодо них існує
можливість застосування процедури примусового повернення або примусового
видворення до країни походження або до третьої країни з подальшою забороною
в’їзду в Україну на визначений термін (статті 26 і 30 Закону України «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 року
№ 3773-VI [241]), а в країні їхнього громадянства – ймовірність притягнення
останніх до кримінальної відповідальності.
06 червня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів, що стосуються правового
статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті
територіальної цілісності і недоторканності України» № 2743 [134] (надалі –
Закон № 2743) щодо спрощення процедури отримання громадянства іноземцями
та особами без громадянства, що брали участь в АТО чи ООC.
Так, відповідно до Закону № 2743 були внесені наступні зміни до Закону
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»: Іноземці та
особи без громадянства, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну,
медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу) допомогу підрозділам Збройних
Сил України, іншим утвореним відповідно до законів України військових
формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства
внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції,
перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
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областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення, або добровольчим
формуванням,

що

були

утворені

або

самоорганізувалися

для

захисту

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з
вищезазначеними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, а також які брали участь у
виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно
із вищезазначеними підрозділами та добровольчими формуваннями (надалі –
іноземці та особи без громадянства, які у будь-якій формі були задіяні у
АТО/ООС), та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими,
які перебувають на території України на законних підставах, у тому числі у
випадках, якщо термін дії паспортного документа закінчився або він підлягає
обміну, на час до завершення тимчасової окупації Російською Федерацією
території України у значенні Закону України «Про особливості державної
політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». При цьому, вказані
категорії іноземців або осіб без громадянства на дату звернення за оформленням
посвідки на тимчасове проживання та до дня її отримання вважаються такими, які
перебувають на території України на законних підставах.
Згідно з Законом № 2743 до переліку підстав для видачі посвідки на
тимчасове проживання до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства» віднесено заяву іноземця або особи без громадянства та один із
таких документів:
1) подання Міністерства оборони України, іншого центрального органу
виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями,
утвореними відповідно до законів України, або правоохоронного органу чи
державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, які
виконували завдання антитерористичної операції, здійснювали заходи із
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забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
2) клопотання командира підрозділу Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних
органів, державного органу спеціального призначення з правоохоронними
функціями, що виконував завдання антитерористичної операції, здійснював
заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,
оформлене за зразком та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі отримання письмової відмови у наданні подання чи клопотання,
передбачених пунктами 1 і 2, іноземець та особа без громадянства може подати
разом із відповідною заявою рішення суду про встановлення факту його
належності до іноземців та осіб без громадянства, які у будь-якій формі були
задіяні у АТО/ООС.
Важливим положенням Закону № 2743 є також відмова законодавця від
надання при подачі пакету документів довідки про несудимість, яку можна
отримати тільки від державних органів тієї країни, громадянами якої вони є або ж
звернутись у консульство (посольство), але якщо людина перебуває в розшуку (за
найманство, інкримінують участь у терористичній діяльності тощо), її там мають
право затримати. Згідно Закону № 2743 іноземці або особи без громадянства
можуть подавати паспортний документ, термін дії якого закінчився або який
підлягає обміну, у разі якщо за отриманням нового документа особа зобов’язана
звернутися до органів державної влади країни громадянської належності або
країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт агресії
проти України або не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або
відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та
суверенітет України, зокрема, голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї
Організації

Об’єднаних

Націй

«Про

територіальну

цілісність

України»

від 27 березня 2014 року № 68/262.
Суттєвою новелою означеного Закону № 2743 є також положення про те,
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що іноземці та особи без громадянства не можуть бути примусово повернуті в
країну походження або третю країну, яка вчинила акт агресії проти України, або в
країну, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України або
відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та
суверенітет України, зокрема, голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї
Організації Об’єднаних Націй «Про територіальну цілісність України» від
27 березня 2014 року № 68/262.
Окрім того, в Законі України «Про громадянство» до вищезгаданих осіб
застосовується спрощена процедура прийняття до громадянства, а саме: визнання
громадянами України іноземців та осіб без громадянства, які у будь-якій формі
були задіяні в АТО/ООС, отримали посвідку на проживання відповідно до змін у
процедурі її отримання за умови дотримання ними Конституції України, законів
України та подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.
Тобто умови прийняття до громадянства України, визначені в пунктах 3–6 ч. 2
ст. 9 Закону України «Про громадянство», на таких осіб не поширюються [63,
c. 263-265].
Таким чином, лише через 5 років після початку збройної агресії Закон
№ 2743 вирішив питання багатьох осіб, які наражалися та наражаються на
небезпеку задля захисту суверенітету нашої країни та світової спільноти. Все це
давно потребувало законодавчого регулювання, а не очікування на індивідуальне
вирішення Президента України в так званому «ручному режимі».
4. Адміністративно-правовий статус учасника бойових дій на Сході
України – це статус, який реалізується у відносинах з органами публічної
адміністрації.
Набуття учасником бойових дій на Сході України додаткових, у порівнянні
з іншими особами, прав, обов’язку та гарантій їх реалізації можливе лише після
звернення до органів публічної адміністрації:
-

щодо набуття статусу учасника бойових дій – до районних військових

комісаріатів, комісій з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками
бойових дій, утвореними в Міністерстві оборони України, Міністерстві
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внутрішніх справ України, Міністерстві юстиції України, Національній поліції
України, Національній гвардії України, Служби безпеки України, Службі
зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної прикордонної служби
України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, Офісі
Генерального прокурора, Управлінні державної охорони України, Адміністрації
Державного спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, Державної фіскальної служби України;
-

щодо реалізації статусу учасника бойових дій – до місцевих органів

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які в умовах децентралізації
наділені правом на встановлення додаткових прав та гарантій учасникам бойових
дій на Сході України;
-

щодо захисту своїх прав – надання Кабінетом Міністрів України

фінансової підтримки у реалізації загальнодержавних програм (проєктів, заходів),
розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів; звернення на

урядову

«ветеранську» лінію за номером 1545-9; до Міністерства у справах ветеранів
України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів
виконавчої влади, в межах їх компетенції, місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування -

щодо надання відповідей на звернення

учасників бойових дій на Сході України відповідно до вимог Закону України
«Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, або до суду в порядку ,
передбаченому нормами Кодексу адміністративного судочинства України;
використання інформаційно-довідкової системи ―Е-ветеран‖ при Міністерстві у
справах ветеранів України; до Ради ветеранів, Громадської ради та Ради родин
загиблих при Міністерстві у справах ветеранів України; до Ветеранських
просторів як потужного майданчика для спілкування між ветеранською
спільнотою та органами публічної адміністрації у сфері забезпечення статусу
учасника бойових дій на Сході України.
Саме у відносинах з органами публічної адміністрації щодо набуття та
реалізації спеціального статусу учасника бойових дій на Сході України існують
найбільше прогалин у законодавстві, тому дослідженню цього питання і буде
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присвячений наступний розділ.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що наразі наукові дослідження щодо
учасників бойових дій на Сході України зосереджені у напрямках психологічної
реабілітації, соціального забезпечення та адміністративно-правового статусу
учасника бойових дій на Сході України. Під «адміністративно-правовим
забезпеченням статусу учасника бойових дій на Сході України» ми розуміємо
регламентовану нормативними актами діяльність органів публічної адміністрації,
спрямовану на набуття та реалізацію правового статусу учасника бойових дій на
Сході України. Адміністративно-правовим статусом учасника бойових дій на
Сході України вважаємо сукупність прав, обов’язку та гарантій їх реалізації,
визначених нормами адміністративного права і обумовлених безпосереднім
залучення оособи до виконання завдань у зоні АТО/ООС. Зазначений статус є
спеціальним, оскільки надається особі за участь у бойових діях на території
проведення АТО/ООС; передбачає наділення спеціальними правами, обов’язком
(наразі він один) та гарантіями; реалізується у відносинах з органами публічної
адміністрації та залежить від загального адміністративно-правового статусу
(громадянин, іноземець, особа без громадянства). У зв’язку з прогалинами у
законодавстві щодо іноземців та осіб без громадянства, які на контрактній основі
були залучені до лав Національної гвардії України та брали участь в АТО/ООС,
запропоновано привести у відповідність до потреб належного забезпечення даної
категорії осіб главу ІІІ-І Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу», п. 3 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про громадянство», ст. 19 Закону України
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Обгрунтовано, що
правовий статус учасника бойових дій та правовий статус військовослужбовця є
окремими спеціальними статусами, які можуть як належити одній особі
одночасно, так і не належати.
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1.3 Зарубіжний досвід адміністративно-правового забезпечення статусу
учасника бойових дій
У західній науковій думці приблизно з середини 2000-х років з’являється
нове поняття – «гібридна війна» (hybrid warfare), яка нині відбувається в Україні.
Однією із найважливіших складових війни такого формату є майже повне
зникнення лінії фронту, а події різного змісту (військові, економічні, політичні,
інформаційні тощо) відбуваються у зоні прямого збройного протистояння, зоні
ворожого тилового населення, зоні власного населення та зоні міжнародної
спільноти. Так, інформаційна війна, яку давно веде Росія проти України,
допомогла Росії успішно провести анексію Криму, забезпечити підтримку цих дій
у населення Російської Федерації (надалі – РФ) і спровокувати війну на
Донбасі [5].
Керівництво РФ у повному обсязі в Україні відкрито продемонструвало
методи і технології, які використовувалися в умовах «гібридної війни» у різних
географічних точках – в Абхазії, Південній Осетії, Придністров’ї, під час
російсько-грузинської війни. Детальний огляд досвіду адміністративно-правового
забезпечення статусу учасника бойових дій країн з «гарячими точками», де в тій
чи іншій ролі учасником є Російська Федерація, надасть змогу зрозуміти, які є
можливі

варіанти

удосконалення

вітчизняного

адміністративно-правового

забезпечення.
На відміну від інших локальних конфліктів на території пострадянського
простору за участю РФ, етнічний фактор у Придністров’ї та на Сході України не
був визначальним. Детальний аналіз конфлікту у Придністровській Молдавській
Республіці (надалі – ПМР) у своїй роботі «Українсько-молдавські відносини 19912014 рр.» здійснила І. А. Вишня [9]. Серед спільних рис розвитку подій у ПМР,
Донецькій Народній Республіці (надалі – ДНР) та Луганській Народній Республіці
(надалі – ЛНР) вчена виокремила: відсутність етнічних груп, які могли б
претендувати на виключну гегемонію, що дало б змогу називати ці конфлікти
етнічними;

присутність

армії

РФ

та

активна

підтримка

урядом

Росії
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сепаратистських лідерів економічно та політично на усіх рівнях; застосування
однакових засобів та методів ведення інформаційної війни – підміна понять,
апелювання до радянської історії, фальсифікація, спотворення фактів; спроба
легітимізації «влади» сепаратистів шляхом проведення виборів та референдумів;
стійка позиція країн ЄС та НАТО щодо невизнання сепаратних територій, які
фактично перебувають під російською окупацією, окремими державами.
До відмінних рис зазначених конфліктів вчена віднесла наступне:
1. Різна тривалість конфліктів та їх «гарячих фаз» (так, конфлікт у
Придністров’ї був найкороткочаснішим (весна-літо 1992 року) серед усіх
пострадянських конфліктів, та був зупинений у липні 1992 року).
2. Відсутність у Молдови, на відміну від України, сухопутного кордону з
Росією.
3. Відмінність у масштабності планів та стратегічних завдань (створення
«Новоросії» на території України у 55 раз перевищувала б площу Придністров’я
та становила 1/3 від загальної площі України), однак зазначений сценарій зустрів
сильний опір населення України поза межами окремих районів Донецької та
Луганської областей, на яких відповідно до Закону України «Про особливий
порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганських
областей» від 16 вересня 2014 року № 1680-VII [233] діє особливий порядок
місцевого самоврядування ( надалі – ОРДЛО).
4. Різні причини мобілізації сепаратистських рухів та реакції країн Заходу
на конфлікти (у Придністров’ї – бажання не допустити розпаду Союзу, на Сході
України – Революція Гідності, заміна проросійського уряду у Києві та взятий
проєвропейський курс з подальшим реформуванням держави та суспільства).
Окрім цього, інформаційний супровід обох конфліктів значно різнився: у
Придністров’ї інформаційної пропаганди як такої не було, а в ОРДЛО російська
інформаційна експансія розпочалася задовго до початку бойових дій, маючи на
меті стати ідеологічним підґрунтям для подальшої «громадянської війни» в
Україні.
Різниться і реакція міжнародної спільноти: у випадку з Придністров’ям – і
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ЄС, і США підтримували цілісність Молдови, обмежившись запровадженням
точкового введення санкцій та ухваленням Європейський судом з прав людини
резолюції про визнання акту агресії Росії проти Молдови та перебуванням під
російською окупацією східної частини Республіки Молдова. Щодо України –
41 країна світу в три етапи ввели політичні та економічні санкції як проти
самопроголошених «республік», так і проти РФ, визнавши, таким чином,
керівництво Росії як сторону конфлікту.
На додаток, різняться і формати врегулювання конфліктів: якщо у випадку
Придністров’я

представниками

у

переговорному

процесі

(«5+2»)

були

представлені сторони конфлікту – Молдова та Придністров’я, а посередниками
виступали Україна, Росія, ОБСЄ за участю спостерігачів (ЄС та США), то
переговори щодо врегулювання конфлікту на Сході України проводилися за
участі представників від України, Росії, Німеччини та Франції («нормандський
формат»), а представники самопроголошених ДНР та ЛНР були у якості
спостерігачів.
Що ж до адміністративно-правового забезпечення статусу безпосередніх
учасників дністровської війни, то воно у Республіці Молдова і на сьогодні
знаходиться на стадії вдосконалення.
16 березня 1992 року Указом Президента Республіки Молдова «Про деякі
заходи щодо забезпечення державної безпеки та громадського порядку на
території лівобережних придністровських районів Республіки Молдова» як
Верховного головнокомандуючого Збройних сил країни було введено армію на
територію м. Бендери та розпочата хвиля мобілізації резервістів [13].
Відповідно до постанов Уряду Республіки Молдова № 178 від 19 березня
1992 року, № 336 від 21 травня 1992 року та № 460 від 29 червня 1992 року у
воєнному конфлікті в Придністров’ї приймали участь співробітники органів
внутрішніх справ (у першу чергу, наряд поліції особливого призначення),
співробітники Міністерства національної безпеки Республіки Молдова, наряди
волонтерів [12] й спеціальні загони самооборони в підпорядкуванні спецслужб
Республіки Молдови («Бужор», «Піон», «Борсуки», «Бурундуки» і т. ін.) [121].
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Постановою Уряду Республіки Молдова «Про першочергові заходи щодо
соціального захисту осіб, що приймали участь у бойових діях щодо захисту
цілісності та незалежності Республіки Молдови, та наданню необхідної допомоги
громадянам і сім’ям, що постраждали в результаті воєнного конфлікту» від
05 серпня 1992 року № 520 [81] зазначено, що пільги учасникам дністровського
воєнного конфлікту надаються на підставі посвідчення учасника бойових дій
щодо захисту цілісності та незалежності Республіки Молдова.
Згодом постановою Уряду Республіки Молдова від 24 травня 1996 року
№ 291 [76] було уточнено перелік осіб, які вважалися учасниками бойових дій, а
саме: «Вважати учасниками бойових дій щодо захисту цілісності та незалежності
Республіки Молдова військовослужбовців, що знаходилися на дійсній службі,
резервістів, викликані на збори, добровольців та працівників органів внутрішніх
справ, зарахованих в штати військових частин і спеціальних структур, що
знаходилися на бойових позиціях, а також військовослужбовців, робітників
органів внутрішніх справ і цивільних осіб, відряджених до цих частин з метою
виконання спеціальних завдань для забезпечення успішних бойових дій».
Однак окремий закон, який врегулював коло учасників бойових дій 1991–
1992 років, був прийнятий лише у 2003 році. Закон Республіки Молдова «Про
ветеранів» від 08 травня 2003 року № 190 [74] визначає перелік осіб, які
визнаються ветеранами, серед яких і учасники придністровського збройного
конфлікту. Формулювання схоже з тим, яке раніше було зазначено в постанові
Уряду Республіки Молдова № 291 від 24 травня 1996 року [76], однак більш
конкретизоване.
Структурно Закон Республіки Молдова «Про ветеранів» відрізняється від
Закону про ветеранів війни. Так, відповідно до Закону Республіки Молдова «Про
ветеранів» до ветеранів війни віднесені наступні категорії осіб: ветерани війни;
ветерани праці; ветерани військової служби; ветерани органів внутрішніх справ,
органів державної безпеки і пенітенціарної системи.
В українському законодавстві правовий статус ветеранів праці врегульовано
окремим Законом України «Про основні засади соціального захисту ветеранів
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праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 року
№ 3721-XII [232], відповідно до якого встановлено інший механізм правового
регулювання та відмінний пакет соціальних пільг, аніж у ветеранів війни.
Законом Республіки Молдова «Про ветеранів» від 08 травня 2003 року
№ 190 передбачено поділ ветеранів війни на підкатегорії:
- учасники війни (військовослужбовці, які перебувають на дійсній службі,
резервісти, які призвані на збори, добровольці і працівники органів внутрішніх
справ, органів державної безпеки і пенітенціарної системи, зараховані в штати
військових частин і спеціальні структури, що знаходилися на бойових позиціях, а
також військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ, органів
державної безпеки і пенітенціарної системи і цивільні особи, прикомандировані
до цих частин з метою виконання спеціальних завдань для забезпечення бойових
дій по захисту територіальної цілісності і незалежності Республіки Молдова
(пп. «g» п. 1 ч. 2 ст. 7);
- особи, які прирівнюються до учасників війни (особи, які залучалися
органами місцевої влади до збору боєприпасів і військової техніки, розмінування
територій та об’єктів в роки другої світової війни і в період після завершення
бойових дій по захисту територіальної цілісності та незалежності Республіки
Молдова (пп. «d» п. 2 ч. 2 ст. 7).
До інвалідів війни відносять:
-

осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва,

отриманих в результаті залучення органами місцевої влади до збору боєприпасів і
військової техніки, розмінування територій та об'єктів в роки другої світової
війни і в період після завершення бойових дій по захисту територіальної
цілісності та незалежності Республіки Молдова (п. «с» ч. 2 ст. 8);
-

осіб, які брали участь в бойових діях по захисту територіальної

цілісності та незалежності Республіки Молдова, які стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювань, отриманих у період бойових дій
(п. «е» ч. 2 ст. 8).
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Окрім того, дія цього закону поширюється на сім’ї військовослужбовців,
осіб, які брали участь в бойових діях на територіях інших держав, а також на сім’ї
осіб, які брали участь в бойових діях по захисту територіальної цілісності та
незалежності Республіки Молдова, які загинули (пропали безвісти) або померли
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини
або при виконанні службових обов’язків, а також внаслідок захворювання,
пов’язаного з перебуванням на фронті або на території іншої держави (ч. 1 ст. 12).
Український законодавець до ветеранів війни відносить: учасників бойових
дій; осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни; учасників війни; осіб, на яких
поширюється дія Закону про ветеранів війни.
Окрім того, у п. 14 ч. 2 ст. 7 Закону про ветеранів війни до осіб з
інвалідністю внаслідок війни належать також особи з інвалідністю з числа осіб,
які здійснювали волонтерську діяльність та стали особами з інвалідністю
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
забезпечення

проведення

антитерористичної

операції,

перебуваючи

безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення
зазначених заходів. Однак у законодавстві республіки Молдова немає згадки про
врегулювання статусу волонтера, що брали участь у придністровському
конфлікту 1991–1992 років ані у Республіки Молдова «Про ветеранів» від
08 травня 2003 року № 190, ані у окремому законі, на прийнятті якого
наголошують самі волонтери-учасники подій 1991–1992 років [16]. На сьогодні в
Республіці Молдова існує лише Закон «Про волонтерство» від 18 червня
2010 року № 121 [79] (на зразок Закону України «Про волонтерську діяльність»
від 19 квітня 2011 року № 3236-VI [146]), який регулює загальні засади
волонтерської діяльності, але залишає поза увагою участь волонтерів у збройному
конфлікті 1991–1992 років, як це частково визнано українським законодавцем
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щодо подій на Сході України. Однак, така необхідність існує у зв’язку із
масовими запитами самих волонтерів [15].
Зазначимо, що документ, який посвідчує участь особи у боротьбі за
цілісність та незалежність Республіки Молдова 1991–1992 років весь час
змінювався. З самого початку таким документом визнавалося посвідчення
учасника бойових дій щодо захисту цілісності та незалежності Республіки
Молдова 1991–1992 років (постанова Уряду Республіки Молдова № 520 від
05 серпня 1992 року [81]). Постановою Уряду Республіки Молдова від 29 березня
1996 року № 109 [108] було затверджено Положення про Державну комісію з
впорядкування видачі посвідчень учасників бойових дій щодо захисту цілісності
та незалежності Республіки Молдова (1991–1992 рр.). Згодом була створена
Державна комісія з впорядкування видачі посвідчень учасників бойових дій щодо
захисту цілісності та незалежності Республіки Молдова 1991–1992 років, яка
затверджувала списки учасників збройного конфлікту 1991–1992 років, що
надавалися органами центрального і місцевого публічного управління, та
направляла їх у воєнно-адміністративний департамент Міністерства оборони для
видачі посвідчень учасникам збройного конфлікту щодо захисту цілісності та
незалежності Республіки Молдова (постанова Уряду Республіки Молдова № 1239
від 22 грудня 1998 року [77]). Відповідно до вказаної постанови, посвідчення
учасника збройного конфлікту щодо захисту цілісності та незалежності
Республіки Молдова (1991–1992 рр.) нового зразка вступало в дію на всій
території Республіки Молдова з 01 січня 1999 року, а посвідчення старого зразка
із зазначеної дати втрачало свою силу. Однак з прийняттям Закону Республіки
Молдова «Про ветеранів» від 08 травня 2003 року № 190 документом, що
підтверджує статус учасника подій 1991–1992 років, стало посвідчення ветерана
війни (постанова Уряду Республіки Молдова № 114 від 18 лютого 2010 року [78]).
На виконання Закону Республіки Молдова «Про ветеранів» Постановою
Уряду Республіки Молдова від 19 листопада 2004 року № 1281 [89] було
затверджено Положення про порядок надання статусу ветерана війни та видачі
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посвідчень, згідно якого посвідчення ветерана видаються Головним штабом
Національної армії та його підвідомчими структурами.
На сьогодні у Республіці Молдова налічується близько 27 000 ветеранів
війни, які брали участь саме у придністровсьому збройному конфлікті [70].
Відповідно до Постанови Уряду Республіка Молдова від 28 лютого 2018 року
№ 182 [86] була створена Міжвідомча комісія із забезпечення заміни і видачі
посвідчення ветерана війни, яка вкотре розпочала процедуру заміни посвідчень
ветерана війни старого зразка на посвідчення ветерана війни нового зразка,
починаючи з 01 квітня 2018 року. В Додатку № 2 до постанови Уряду Республіки
Молдова від 28 лютого 2018 року № 182 [86] було затверджено Положення про
порядок присвоєння статусу ветерана війни і видачі посвідчень ветерана війни, де
зазначено, що одночасно з процесом заміни посвідчень ветерана війни старого
зразка на посвідчення нового зразка буде проведена оцінка реальної чисельності
ветеранів війни шляхом розгляду документів, поданих для прийняття рішення про
присвоєння, підтвердження або відмови у присвоєнні/підтвердженні статусу
ветерана війни. Постановою Уряду Республіки Молдова від 13 травня 2020 року
№ 286 [75] в постанову Уряду Республіки Молдова від 28 лютого 2018 року
№ 182 строки заміни посвідчень ветерана війни старого зразку на посвідчення
нового зразка продовжено до 31 грудня 2021 року.
На виконання Закону Республіки Молдова «Про ветеранів» була прийнята
постанова Уряду Республіки Молдова від 17 березня 2010 року № 190 [92], що
затверджує Положення про умови, порядок забезпечення, обліку та розподілу
санаторних путівок, що надаються ветеранам. Відповідно до зазначеного
Положення Національна Каса соціального страхування Республіки Молдова або
НКСС (автономний орган державної влади зі статусом юридичної особи, що
управляє системою державного обов'язкового соціального страхування та виконує
програму соціального забезпечення Міністерства здоров’я, праці та соціального
захисту Республіки Молдова) здійснює процедури державних закупівель
санаторно-курортних послуг, які згодом розподіляє в Територіальні Каси
Соціального Страхування Республіки Молдова або ТКНСС. Ветерани війни для
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отримання санаторних путівок подають заяву в ТКСС за місцем свого
проживання. ТКСС/НКСС видає безкоштовні санаторні путівки ветеранам війни –
один раз на 3 роки [286].
Соціальне забезпечення ветеранів війни 1991–1992 років, окрім Закону
Республіки Молдова «Про ветеранів», здійснюється відповідно до постанови
Уряду Республіки Молдова № 1413 від 27 листопада 2003 року про державні
персональних виплати за особливі заслуги перед державою [80]; постанови Уряду
Республіка Молдова № 451 від 29 квітня 2004 року «Про затвердження
Положення про порядок розподілу проїзних талонів у межах кордонів держав учасниць СНД для ветеранів та інвалідів війни» [91]; постанови Уряду Республіка
Молдова № 868 від 28 липня 2004 року про затвердження «Положення про
порядок призначення та виплати грошових компенсацій замість безкоштовних
санаторних путівок інвалідам війни» [90] тощо.
У Законі Республіки Молдова «Про особливий соціальний захист деяких
категорій населення» від 14 квітня 2000 року № 933-XIV [85], інваліди війни та
військовослужбовці, які перебувають на дійсній службі, резервісти покликані на
збори, добровольці і працівники органів внутрішніх справ та пенітенціарної
системи, зараховані в штати військових частин і спеціальні структури, що
знаходилися на бойових позиціях, а також військовослужбовці, працівники
органів внутрішніх справ та пенітенціарної системи і цивільні особи, відряджені
до цих частин з метою виконання спеціальних завдань для забезпечення бойових
дій по захисту територіальної цілісності та незалежності Республіки Молдова,
мають право на адресну компенсацію. На виконання зазначеного Закону була
прийнята постанова Уряду Республіка Молдова від 31 липня 2000 року № 761 [84]
про адресні компенсації для деяких категорій населення.
Постановою Уряду Республіка Молдова від 13 вересня 2010 року № 836 [82]
про надання одноразової допомоги на будівництво або придбання житлової
площі, або відновлення старих будинків деяким категоріям громадян, визначено
різну відсоткову ставку одноразової виплати, яка, окрім учасників бойових дій
щодо захисту цілісності та незалежності Республіки Молдова та членів сімей осіб,

89

які загинули в бойових діях по захисту територіальної цілісності та незалежності
Республіки Молдова, надається навіть громадянам Республіки Молдова, які не
брали участь в бойових діях по захисту територіальної цілісності та незалежності
Республіки Молдова, але їх будинки були зруйновані під час бойових дій або які
не мають можливості повернутися в місця постійного проживання за політичними
мотивами.
15 січня 2020 року Постановою Уряду Республіки Молдова № 20 [83] була
створена Національна рада у справах ветеранів як консультативний колегіальний
орган при Міністерстві оборони з метою координації державної політики,
програм, планів і дій щодо соціального захисту ветеранів війни, а також
забезпечення цієї категорії населення рівними можливостями щодо реалізації
конституційних прав і свобод. Рішення цього органу мають рекомендаційний
характер. До складу Національної ради у справах ветеранів (надалі – Ради) в
якості членів входять представники органів центрального і місцевого публічного
управління, а також громадських організацій, сфера діяльності яких охоплює
проблеми ветеранів війни. Очолює Раду міністр оборони Республіки Молдова.
Інформація про діяльність Ради розміщується на офіційній веб-сторінці
Міністерства оборони Республіки Молдова. Рада представляє Республіку
Молдова у відносинах з міжнародними організаціями, предмет діяльності яких
включає соціальний захист ветеранів війни і щорічно інформує Уряд про свою
роботу.
Таким чином, адміністративно-правове забезпечення статусу ветеранів
війни в Республіці Молдова здійснюється Міністерством оборони Республіки
Молдова (надання статусу ветерана війни), Міністерством здоров’я, праці та
соціального захисту (соціальний захист ветеранів війни) та Національною радою
у справах ветеранів. Окрім того, планується створити Бюро у справах ветеранів,
що буде підзвітне Прем’єр-міністру Уряду Республіки Молдова [119]. В Україні
створене Міністерство у справах ветеранів війни України, яке є провідним в
системі органів держави, що здійснюють адміністративно-правове забезпечення
статусу учасників бойових дій на Сході України.
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Сучасна Республіка Молдова так, як і Україна, обрала європейський вектор
руху. Законом Республіки Молдова від 22 травня 2008 року № 112 була
затверджена «Концепція національної безпеки Республіки Молдова» [87], в якій
чітко зазначено, що шлях інтеграції Республіки Молдова до Європейського
Союзу, підтримка хороших двосторонніх і регіональних відносин і участь у
багатосторонній співпраці є факторами, що сприяють захисту інтересів
Республіки Молдова і досягненню мети національної безпеки. І до сьогодні курс
країни залишається незмінним. Так, постановою Уряду Республіки Молдова від
19 липня 2018 року № 134 [88] була затверджена Національна стратегія оборони і
План дій щодо впровадження Національної стратегії оборони на 2018–2022 роки.
В документі зазначено, що розвиток подій на регіональному і міжнародному рівні
зумовило зближення з європейськими принципами і цінностями завдяки
прийняттю зовнішньополітичного вектору інтеграції в Європейський Союз,
інтенсифікації та поглибленню взаємин з Організацією Північноатлантичного
договору при дотриманні статусу нейтралітету, обумовленого в Конституції
Республіки Молдова. Саме у Національній стратегії оборони Республіки Молдова
Російська Федерація була визнана агресором.
В українському законодавстві аналогічне визнання Російської Федерації як
країни-агресора відбулося з прийняттям Закону України «Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», де
зазначено, що «Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та
здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних
формувань Російської Федерації, що складаються з регулярних з’єднань і
підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони Російської Федерації,
підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим
відомствам Російської Федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних
незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених,
підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також за
допомогою окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її
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державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління
тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській
Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій
на тимчасово окупованих територіях України».
Підсумовуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що події у ПМР та на
Сході України мають багато спільного, зокрема і в напрямках врегулювання
правовідносин, що виникли у зв’язку з ними. Разом з тим, не дивлячись на те, що
в силу раптовості розвитку подій на Сході країни, законодавство України пішло
шляхом внесення змін до вже існуючих нормативно-правових актів (тобто
законодавець закріпив постфактум відносини зі встановлення та реалізації статусу
учасника бойових дій на Сході України, що виникли де-факто), адміністративноправове забезпечення статусу учасника бойових дій в Україні та гарантій його
реалізації із самого початку видається як більш послідовний та злагоджений
процес, аніж у Республіці Молдова.
Однак досвід Республіки Молдова безперечно є корисним для України.
Порівняльний аналіз законодавства, що регулює статус учасників збройної агресії
кожної з країн, дає підстави зробити висновки, що закон Республіки Молдова
«Про ветеранів» є більш конкретним й містить доволі деталізований перелік осіб,
які були задіяні у придністровському збройному конфлікті. Таким чином, Закон
обмежує можливість отримання доволі широкого пакету соціальних пільг особам,
які безпосередньо не були задіяні у конфлікті, на відміну від українського закону,
який на сьогодні містить таку категорію ветеранів війни як учасники війни (п. 13
ст. 9 Закону про ветеранів), що не підпадає під ознаки комбатанта, як базового
поняття у міжнародному гуманітарному праві.
Окрім того, є доволі логічним, що документом, який посвідчує статус
ветерана війни є посвідчення ветерана війни, а не посвідчення учасника бойовий
дій, як це передбачено українським законодавством [57, c.66-67].
Грузія – ще одна країна, що зазнала неодноразових втручань з боку РФ у
декількох напрямах, а саме: в конфліктах з Південною Осетією, Абхазією та в так
званій

російсько-грузинській

війні

у

2008 році.

Відмінною

особливістю
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конфліктів на території Грузії від аналогічних в Республіці Молдова та на Сході
України є те, що означені конфлікти носять етнічний характер, на території яких
проживає лише близько третини грузинського населення.
Слід відмітити, що грузинське і українське законодавства мають багато
спільного щодо регулюванням статусу учасників бойових дій, що боролися за
незалежність та цілісність кожної з країн. Так, статус учасників бойових дій в
Абхазії та Південній Осетії регулюється Законом Грузії «Про ветеранів війни та
Військових Сил» від 17 жовтня 1995 року № 811 [318] (надалі – Закон Грузії про
ветеранів).
Відповідно до ст. 6 Закону Грузії про ветеранів виділяють наступні категорії
ветеранів війни та Військових Сил:
а) ветерани другої світової війни і прирівняні до них особи;
б) ветерани бойових дій на територіях інших держав та прирівняні до них
особи;
в) ветерани бойових дій за територіальну цілісність, свободу і незалежність
Грузії і прирівняні до них особи – учасники боїв за збереження територіальної
цілісності Грузії, свободу і незалежність в Абхазії і Шида Картлі 1: службовці і
працівники міністерств оборони, внутрішніх справ і безпеки Грузії, Служби
державної безпеки Грузії та Державного департаменту розвідки, у тому числі –
звільнені в запас (відставку), цивільні особи, добровольці, зараховані до
військових формувань, що брали участь в бойових операціях;
г) ветерани Військових Сил.
Стаття 9 Закону Грузії про ветеранів надає розширене тлумачення категорії
ветеранів бойових дій за територіальну цілісність, свободу і незалежність Грузії і
прирівняних до них осіб. Відповідно до п. «в» зазначеної статті до них належать
учасники боїв за збереження територіальної цілісності Грузії, свободу і
незалежність в Абхазії і Шида Картлі: службовці і працівники міністерств
оборони, внутрішніх справ і безпеки Грузії, Служби державної безпеки Грузії та
1

Шида Картлі – це саме та частина території, яка перебуває у складі самопроголошеної республіки Південна

Осетія, де відбувалися бої грузинської сторони із сепаратними утвореннями.
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Державного департаменту розвідки, у тому числі – звільнені в запас (відставку),
цивільні особи, добровольці, зараховані до військових формувань, що брали
участь в бойових операціях.
Пункт «в» ст. 12 визначає ще одну підкатегорію ветеранів бойових дій – це
учасники бойових дій за збереження територіальної цілісності, свободи і
незалежності Грузії, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або
захворювання, отриманих у період бойових дій.
Як бачимо, до ветеранів бойових дій за територіальну цілісність, свободу і
незалежність Грузії, як і у Республіці Молдова, відносяться лише ті особи, які
підпадають

під

ознаки

комбатанта

(визначені

у

підрозділі 1.1

цього

дисертаційного дослідження).
Натомість, діюча редакція вітчизняного Закону про ветеранів війни до
категорії «ветеранів війни» відносить і учасників війни (працівників підприємств,
установ, організацій, які були відряджені до зони АТО/ООС). Наскільки це
виправдано? Якщо звернутись до Словника української мови, то слово «ветеран»
тлумачиться як досвідчений, бувалий воїн, що брав участь у багатьох боях; та
людина, що багато років успішно і плідно працює, працювала в якій-небудь
галузі, діє, діяла в чомусь[288]. Зазначені тлумачення відповідають розумінню
ветерана війни та ветерана праці відповідно. І одна, і друга категорія є
актуальними для українського законодавства та повністю відображають суть
понять. Однак, працівник підприємства, установи, організації за своїми
функціональними обов’язками не є ані «досвідченим, бувалим воїном», ані
комбатантом. Тому з позицій міжнародного гуманітарного права, що є основою
національного законодавства про ветеранів війни, учасники війни є швидше
цивільними особами, а не ветеранами війни.
Стаття 16 Закону Грузії про ветеранів встановлює заходи соціального
захисту, які поширюються на членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, а саме:
а) на непрацездатних батьків, незалежно від їх віку;
б) на дружину, що не вступила у повторний шлюб;
в) на неповнолітніх дітей (які не досягли 18-річного віку) і інших
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непрацездатних членів сім’ї, які перебували на утриманні загиблого (померлого)
особи і отримували пенсію у зв’язку із втратою годувальника відповідно до
чинного законодавства Грузії.
Таким чином, структурно обидва закони – грузинський та український –
схожі: спочатку надається загальний перелік осіб, які підпадають під дію
зазначених Законів та іменуються «ветеранами війни», а потім їх розширений
перелік, на кшталт українського Закону про ветеранів війни, де йде мова про
учасників

бойових

дій.

Тобто,

підхід

законодавця

–

грузинського

та

вітчизняного – до тлумачення поняття «ветеран війни» є схожим: в грузинському
законодавстві – це учасники боїв за збереження територіальної цілісності Грузії,
свободу і незалежність в Абхазії і Шида Картлі, в українському – учасники
бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції
у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених заходів.
Обидва закони містять вичерпний перелік пільг, що надаються ветеранам
війни за незалежність та територіальну цілісність країни. Слід зауважити, що
Закон про ветеранів війни є більш деталізованим в порівнянні із Законом Грузії
про ветеранів як щодо переліку осіб, яким надається право на отримання
свідоцтва учасника бойових дій, так і щодо переліку пільг зазначеним особам.
Соціальний захист учасників боїв за збереження територіальної цілісності
Грузії, свободу і незалежність в Абхазії і Шида Картлі не обмежується лише
Законом Грузії про ветеранів війни. Так, Закон Грузії «Про померлих воїнів під
час війни та померлих воїнів після війни» від 27 жовтня 2000 року [317] регулює
порядок поховання загиблих, дослідження залишків військових могил і загиблих
солдат, пошуку загиблих або зниклих безвісти воїнів, а також вжиття таких
заходів щодо увіковічення їхньої пам’яті, як охорона і благоустрій військових
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кладовищ, місць поховання, меморіальних об'єктів (пізніше – військових
кладовищ), а також пам’ятників і обелісків; створення меморіального музею,
організація виставок, проведення військово-наукових і військово-історичних
конференцій, виготовлення пам’ятних написів на місці бойових дій; публікація
літературних творів про героїзм і відданість померлих воїнів під час та після
війни у засобах масової інформації; присвоєння вулицям, площам, установам,
школам, військовим частинам і суднам, які особливо проявили себе в ході
військових дій, імен та прізвищ загиблих воїнів тощо. Дія цього закону
поширюється на осіб, що загинули після або під час виконання бойових дій, або
під час виконання службових обов'язків, захищаючи свою Батьківщину; на осіб,
що загинули, зазнали катувань або захворіли під час виконання службових
обов'язків як учасники війни, у тому числі під час захисту Батьківщини; а також
на осіб без громадянства та іноземців, які загинули під час захисту Грузії.
Таким чином, грузинський законодавець надав державного значення
шанобливому ставленню та висловленню вдячності особам, які стали на захист
територіальної цілісності Грузії. В Україні довгий час діяв лише Закон України
«Про поховання та похоронну справу» від 10 липня 2003 року № 1102-IV [239],
що визначає загальні засади здійснення процедури поховання, у тому числі і
ветеранів війни. Наразі наказом Міністерством оборони України «Питання
вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули за
свободу, незалежність і територіальну цілісність України та під час проведення
міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки» від 04 березня 2019 року
№ 86 [103] та розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про заходи з
увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року» від 20 січня
2021 року № 37-р [213] затверджено уніфікований ритуал поховання загиблих
військовослужбовців, ветеранів та план заходів з увічнення пам’яті захисників
України на період до 2025 року.
Закон Грузії «Про соціальне забезпечення сімей загиблих за територіальну
цілісність, свободу і незалежність, зниклих безвісті та поранених» від 27 грудня
1996 року № 563 [324], у порівнянні із Законом Грузії про ветеранів, містить
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деталізований перелік осіб, на яких поширюється дія даного Закону. Відповідно
до п. 2 ст. 1 зазначеного закону, такими сім’ями є сім’ї осіб, які перебували у
складі Міністерства оборони Грузії, Міністерства внутрішніх справ Грузії,
Міністерства фінансів Грузії, спеціальної підвідомчої служби державного
підрозділу в системі Міністерства юстиції Грузії (у тому числі Міністерства
пенітенціарної системи і пробації Грузії), військовослужбовців та членів
військових організацій, що створені Службою державної безпеки Грузії (у тому
числі колишнього Міністерства державної безпеки, Департаменту охорони
державного кордону, Департаменту виправних установ, Державний департамент
зовнішньої розвідки, фінансової поліції) та їхні співробітники (у тому числі ті, хто
у відставці, пенсіонер), цивільних осіб, що навчалися у військових формуваннях,
що брали участь у бойових діях – волонтери, які:
А) померли за свободу і незалежність Грузії;
Б) виконували свої обов'язки під час військових дій.
Цей закон також відносить до пп. 2 «А» ст. 1 і сім’ї тих осіб, які були вбиті
на території Грузії до скасування військового положення 01 серпня 2008 року або
які за тих же обставин судом були визнані як зниклі безвісти і/або оголошені
померлими. А ст. 4 Закону передбачає, що заходи соціального захисту,
передбачені цим законом, також застосовуються до таких членів сімей воїнів, які
загинули внаслідок війни, зникли безвісти, поранені в боротьбі за територіальну
цілісність, свободу та незалежність Грузії, а саме:
А) до непрацездатної особи, батьків та дітей, які знаходилися на його
утриманні;
Б) до неповнолітніх дітей віком до 18 років.
Таким чином, саме Закон Грузії «Про соціальне забезпечення сімей
загиблих за територіальну цілісність, свободу і незалежність, зниклих безвісті та
поранених» від 27 грудня 1996 року № 563 [324] чітко встановлює перелік тих
осіб, які мають право на отримання статусу ветерана війни за територіальну
цілісність, свободу і незалежність Грузії. Вітчизняний законодавець закріпив
вичерпний перелік осіб, які мають право на отримання статусу учасника бойових
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дій на Сході України, в основному Законі про ветеранів війни.
Постановою Уряду Грузії «Про визначення соціальних пакетів» від
23 липня 2012 року № 279 [319] передбачено виплату щомісячної грошової
допомоги в розмірі і умовах, встановлених цієї постановою, для тих осіб, які
приймали участь у боях за збереження територіальної цілісності Грузії, свободу і
незалежність в Абхазії і Шида Картлі. Окрім того, постанова Уряду Грузії «Про
монетизацію соціальних пільг» від 11 січня 2007 року № 4 [323] визначає порядок
адміністрування субсидій Міністерством праці, охорони здоров’я та соціального
захисту Грузії через державну підвідомчу установу – Агентство з соціальних
субсидій для учасників боїв та інвалідів війни за територіальну цілісність Грузії, а
також членів їхніх сімей: дітей (до 18 років) загиблих учасників в бойових діях за
територіальну цілісність і незалежність Грузії, батьків/дружини/дітей-інвалідів.
Окрім того, ветеранам війни надається розширений пакет медичних послуг,
що передбачений постановою Уряду Грузії «Про деякі заходи, які необхідно
вжити для загального медичного обслуговування» від 21 лютого 2013 року
№ 36 [320].
На сьогодні основним органом, який координує діяльність у сфері захисту
прав ветеранів війни Грузії, є Державна служба у справах ветеранів, яка діє на
підставі Положення про Державну службу у справах ветеранів, затверджене
наказом Уряду Грузії від 23 січня 2014 року № 102 [322], що офіційно
є правонаступником Головного штабу Збройних сил Грузії у справах ветеранів
(надалі – Служба Грузії). В Україні до утворення Міністерства у справах
ветеранів України також діяла Державна служба України у справах ветеранів та
учасників антитерористичної операції, яка підпорядковувалася Міністерству
соціальної політики України. Але 28 листопада 2018 року було створено
Міністерство у справах ветеранів України [104]. Постановою Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2018 року № 1175 було затверджено Положення про
Міністерство у справах ветеранів України [24].
Міністерство у справах ветеранів України є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
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Міністрів України. (ст. 1 Положення про Міністерство у справах ветеранів
України). Державна служба у справах ветеранів Грузії підзвітна Уряду Грузії (п. 3
ст. 1 Положення про Державну службу у справах ветеранів).
Слід відмітити, що Положення про основний координаційний орган Грузії
детально визначає конкретні повноваження кожного структурного підрозділу
Державної служби у справах ветеранів та її територіальних відділень, на відміну
від Положення про Міністерство ветеранів України, де у пункти 9–10
ст. 12 зазначено, що Міністр затверджує положення про самостійні структурні
підрозділи апарату Мінветеранів та структуру апарату Мінветеранів та його
територіальних органів. Так, повноваження кожного відділу грузинської Служби
деталізовані у статтях 7–9 відповідного Положення. Такий підхід дозволяє
уникати корупційних схем, якісно укомплектовувати штат та звітувати за
виконану роботу в межах своєї відповідальності.
Документом, що підтверджує статус учасника бойових дій у Грузії, є
сертифікат ветерана. Відповідно до ст. 4 Розпорядження Уряду Грузії «Про
затвердження сертифіката ветерана та порядку його видачі» від 22 серпня
2014 року № 509 [321] (надалі – Розпорядження Уряду Грузії), сертифікат
видається Державною службою у справах ветеранів, яка водночас вносить дані
про реєстрацію ветеранів війни до електронної бази даних реєстрації ветеранів,
адже це є обов’язковою умовою для реалізації ветеранами їх прав, передбачених
законодавством.
Відповідно до п. 2 ст. 2 Розпорядження Уряду Грузії сертифікат ветерана –
це

безконтактна

пластикова

картка,

виготовлена

з

високоякісного

полівінілхлориду (ПВХ) 85.725X53.975X0.87. Обидві сторони надруковані з
використанням високоякісної технології офсетного друку з використанням
кольорових фарб і методів. Ветеранський сертифікат має безконтактний чіп з
еквівалентними параметрами (MIFAREMF1 CS50). В Україні ж посвідчення
учасника бойових дій є паперовим документом, що підтверджує статус ветеранів
війни та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону про ветеранів війни,
що є підставою для надання відповідних пільг і компенсацій; видається комісіями,
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утвореними при державних органах, у підпорядкуванні яких були військові
частини, інші формування, в яких проходила службу особа, а також міжвідомчою
комісією, яка утворюється Міністерством у справах ветеранів України (ст. 5
Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій [204]).
І хоча у 2019 році між Міністерством у справах ветеранів України та
Державною службою у справах ветеранів Грузії був підписаний Меморандум про
взаєморозуміння [106], в якому йдеться про співпрацю у питаннях забезпечення
прав та інтересів ветеранів та їх сімей, а також у сфері формування позитивного
іміджу ветерана, про забезпечення психологічної реабілітації ветеранів, їх
соціальної

та

професійної

адаптації,

зайнятості,

підвищення

конкурентоспроможності на ринку праці, грузинське законодавство, на нашу
думку,

на

крок

попереду

відносно

вітчизняного

в

частині

створення

уніфікованого реєстру учасників боїв за незалежність Грузії та в частині зручності
використання посвідчення ветерана війни у вигляді пластикової картки, що в рази
зменшує можливість його пошкодження/підроблення в порівнянні з паперовим
варіантом [58, c. 71-73].
Цікавим для аналізу видається також зарубіжний досвід адміністративноправового забезпечення країн з тривалою історією регулювання статусу ветеранів.
Так, у Великій Британії ветеранами визнаються особи, які прослужили принаймні
один день у Збройних силах Її Високості (Регулярні чи Резервні війська) або в
Морських Силах, які виконували обов’язки під час законно визначених
військових операцій [316]. Відповідно до законодавства США, американські
громадяни, які прослужили на дійсній військовій службі не менше 180 днів (без
врахування курсу підготовки новобранця); або під час дійсної військової служби
перебували один день (і більше) у зоні бойових дій чи брали участь у операції, чи
відряджені в межах визначеної операції; служили у Національній гвардії або в
резерві Збройних сил США протягом 20 років і звільнені не з причини негідної
поведінки (з 2016 року), підпадають під категорію «ветеран» і отримують право
на користування пільгами та привілеями ветеранів [305]. В Австралії до ветеранів
відносять осіб, які наразі служать або ж служили у Збройних силах Австралії та
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військовослужбовців Збройних Сил Австралії, які станом на 31 липня 1962 року
або після знаходилися за межами Австралії, не перебували на військовій службі,
але були вбиті або поранені внаслідок дії ворожих сил [302].
В Канаді, країні де Міністерство у справах ветеранів запрацювало ще у
1944 році, ветераном визнається будь-який колишній член Збройних Сил Канади,
який успішно пройшов базову підготовку і звільнений не з причини негідної
поведінки. До ветеранів належать:
-

ветерани Збройних сил та торгового флоту, які служили під час

Першої світової війни, Другої світової війни або Корейської війни;
-

колишні та нинішні військовослужбовці Збройних сил Канади,

включаючи тих, хто служив у Спеціальних районах служби та в миротворчих
операціях;
-

ветерани союзників, які:

а) служили в одній із сил союзників під час Другої світової або Корейської
війни;
б) і прожили в Канаді щонайменше 10 років або жили в Канаді до вступу в
армію союзників [307].
Міністерство у справах ветеранів Канади опікується і цивільними
громадянами, які мають право на пільги завдяки їхній роботі у військові часи;
колишніми, а в деяких випадках і чинними військовослужбовцями Королівської
канадської кінної поліції; і є спадкоємцями та утриманцями попередніх груп.
Також Міністерство у справах ветеранів Канади взаємодіє із представниками
громадськості, які запитують інформацію щодо програм, послуг та діяльності
міністерства.
Відповідно до законодавства Нової Зеландії (Veterans' Support Act 2014) до
ветеранів війни відносяться як діючі, так і колишні військовослужбовці Збройних
Сил Нової Зеландії, а також невійськовий персонал, коли за певних обставин
виконання обов’язків може прирівнюватися до військової служби (Кваліфікуюча
оперативна служба). Так, Головнокомандуючий Збройних Сил Нової Зеландії
може час від часу призначати осіб, які не є офіцерами, військовослужбовцями чи
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військовослужбовцями регулярних військ, в якості працівників Збройних Сил (у
тому числі виконуючих обов'язки або тимчасових, або працівників у резерві),
якщо на думку Головнокомандуючого Збройних Сил Нової Зеландії таке
залучення призведе до більш ефективної діяльності Збройних Сил Нової Зеландії.
До невійськового персоналу відносяться:
-

нинішній або колишній член цивільного штабу Збройних Сил Нової

Зеландії;
-

нинішній або колишній член цивільної хірургічної або медичної групи,

яка була розгорнута за кордоном як частина Збройних Сил Нової Зеландії;
-

особа, що була відряджена до Збройних Сил Нової Зеландії з дозволу

Головнокомандуючого Збройних Сил Нової Зеландії.
Окрім того, законодавство Нової Зеландії передбачає підтримку членам
сімей нинішніх та колишніх військовослужбовців Збройних Сил Нової Зеландії та
розпорядникам майна особи, яка служила у Збройних силах Нової Зеландії.
На додаток, увагу привертає доволі цікавий підхід до визначення
ветеранської приналежності на сторінці профільного міністерства Нової Зеландії.
На офіційному сайті Міністерства у справах ветеранів Нової Зеландії
(https://www.veteransaffairs.mil.nz/eligibility/check-your-eligibility/check/)

у

будь-

якої особи є можливість перевірити, чи відноситься особа до ветеранів в
залежності від:
- належності до Збройних Сил Нової Зеландії;
- роду діяльності у складі Збройних Сил Нової Зеландії;
- та часу перебування в зоні бойових дій.
У випадку підтвердження приналежності до ветеранської спільноти, особі
видається код, який вона називає в подальшій розмові з працівниками
профільного міністерства. Така опція є надзвичайно зручною, допомагає швидко
визначити свою категорію та пакет соціальних послуг, які надаються даній
категорії осіб [308].
Отже, законодавство країн, які мають великий досвід адміністративноправового забезпечення статусу ветеранів війни, відносить загалом до ветеранів
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саме військовослужбовців як безпосередніх учасників військових конфліктів
(учасників бойових дій в Україні) та інвалідів внаслідок війни, і лише в Новій
Зеландії – і осіб, які перебували безпосередньо у зоні збройного конфлікту як
допоміжна сила збройних сил (учасників війни в Україні).
І хоча в Україні законодавець, як і в Новій Зеландії, розширив перелік осіб,
які включені до поняття «ветеран війни» учасниками війни, вважаємо, що поняття
«ветеран війни» передбачає участь особи безпосередньо у боях за Батьківщину, зі
зброєю в руках, що відповідає ознакам комбатанта відповідно до «права Гааги» та
«права Женеви». Саме таким є зміст статті 4 Закону про ветеранів війни, де
ветераном війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових
діях на території інших держав.
Віддаючи належну шану учасникам війни, які зробили вагомий внесок
відповідно до функціональних обов’язків на момент перебування у зоні бойових
дій, з урахуванням категоріального апарату Закону про ветеранів війни, вважаємо,
що учасників війни варто віднести до осіб, на яких поширюється дія Закону про
ветеранів війни. За такого підходу пропонуємо повністю виключити статті 8 та 9
Закону про ветеранів війни, а також виключити словосполучення «учасник війни»
із ст. 4 Закону про ветеранів війни.
Натомість пропонуємо доповнити пунктом 5 статтю 10 Закону про
ветеранів війни у такій редакції:
«5) учасників війни, якими визнаються військовослужбовці, які в період
війни проходили військову службу у Збройних Силах колишнього СРСР,
трудівники тилу, а також інші особи, передбачені цим Законом.
Учасниками війни вважаються: …(далі за текстом чинної редакції ст. 9
Закону про ветеранів війни)» [66, c. 136-137].
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що проаналізований зарубіжний
досвід адміністративно-правового забезпечення статусу ветеранів війни є
корисним для України в частині визначення чіткого переліку категорій осіб, які
входять до категорії «ветеран війни» (Молдова, Велика Британія, США, Канада,
Австралія); вдосконалення процедури обліку учасників бойових дій на Сході
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України; перспектив заміни паперового посвідчення учасника бойових дій на
посвідчення нового зразка у вигляді пластикової картки, однак з можливістю
права вибору за учасником бойових дій форми посвідчення; впровадження
державної політики шанобливого ставлення до ветеранів війни (Грузія).
Запропоновано виключити «учасників війни» з категорії «ветеран війни» (статті 8
та 9 Закону про ветеранів війни) та включити до категорії осіб, на яких
поширюється Закон про ветеранів війни (доповнити п. 5 ст. 10 Закону про
ветеранів війни змістом статті 8 та 9 зазначеного Закону).
Висновки до Розділу 1
1. У правовій теорії збройних конфліктів оперують поняттям «комбатант»
(від франц. combattant - боєць, воїн), що є тотожним поняттю «учасник бойових
дій», який застосовується в українському законодавстві. У міжнародних
документах,

що

ратифіковані

Україною

та

є

частиною

українського

законодавства, поняття комбатанта визначено через його ознаки: відкрите носіння
зброї як під час воєнного зіткнення, так і під час розгортання в бойові
порядки;наявність постійного відмітного знаку, добре розпізнаваного на
відстані;зорганізування в угрупування з внутрішньою дисциплінарною системою,
що знаходяться під командуванням особи, відповідальної за своїх підлеглих,
навіть якщо ця сторона представлена

урядом

чи

властями, не визнаними

супротивною стороною; здійснення своїх операцій згідно із законами та
звичаями війни, тобто додержання норм міжнародного права, застосовуваних у
період збройних конфліктів міжнародного та неміжнародного характерів. При
цьому серед перелічених ознак відсутня приналежність комбатанта до збройних
сил держави як складової її системи оборони, з чого слідує, що до комбатантів
належать особи не лише з числа військовослужбовців, а й із добровольчих
угрупувань.
2. Єдиним нормативно-правовим актом, що визначає перелік осіб, які
відносяться до учасників бойових дій на Сході України, є Закон України «Про
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статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Донедавна серед них
була відсутня така категорія осіб, які брали участь у добровольчих формуваннях
поза військовими формуваннями України. Частково зазначена категорія осіб
визнавалась учасниками бойових дій на Сході України при наданні їм статусу як
осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
а в разі їхньої смерті (загибелі) – рідні мали право на статус сім’ї загиблого. 04
грудня 2019 року Верховна Рада України додала до переліку учасників бойових
дій осіб у складі добровольчих формувань на Сході України під час проведення
АТО.

Згідно

законодавства

до

участі

в

ООС

залучаються

виключно

військослужбовці. Запропоновано для зазначених осіб процедуру отримання
пояснення свідків як підстави отримання статусу учасника бойових дій спростити,
а саме здійснювати її без нотаріального посвідчення за правилами статтей 53, 56
проекту Закону України «Про адміністративну процедуру», який знаходиться на
другому читанні у Верховній Раді України.
3.

Визначено, що учасник бойових дій на Сході України отримує

зазначений статус за участь в АТО/ООС щодо відсічі збройної агресії Російської
Федерації, без оголошення режиму воєнного стану. Окрім того, поняття «учасник
антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил» стосується осіб, які
перебувають в зоні проведення бойових дій, до моменту отримання статусу
учасника бойових дій. Після отримання статусу учасника бойових дій на особу
поширюється законодавства щодо ветеранів війни, однак поняття «ветеран війни»
є збірним, яке не варто ототожнювати з поняттям «учасник бойових дій».
4.

Наукові дослідження щодо учасників бойових дій на Сході України

розвиваються на сьогодні у декількох напрямках: психологічна реабілітація,
соціальне забезпечення та адміністративно-правовий статус учасників бойових
дій на Сході України. Щодо адміністративно-правового забезпечення статусу
учасника бойових дій в Україні, то напрацювання у цій сфері знаходиться на
стадії становлення, що обумовлено необхідністю вирішення нагальних проблем у
зв’язку з подіями, що почали розгортатися на Сході України в 2014 році.
5. Під адміністративно-правовим забезпеченням статусу учасника бойових
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дій на Сході України ми пропонуємо розуміти регламентовану нормативними
актами діяльність органів публічної адміністрації, спрямовану на набуття та
реалізацію статусу учасника бойових дій в Україні.
6. Адміністративно-правовий статус учасника бойових дій на Сході
України – це спеціальний правовий статус особи, що визначений нормами
адміністративного права і складається з комплексу спеціальних прав, обов’язку та
гарантій їх реалізації (зміст адміністративно-правового статусу), обумовлених
безпосереднім залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції
чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях в районах її проведення.
Ознаками

спеціального

адміністративно-правового

статусу

учасника

бойових дій на Сході України є: участь особи у бойових діях на території
проведення АТО/ ООС; наділення учасника бойових дій на Сході України
додатковими, у порівнянні з іншими суб’єктами права, правами, обов’язком
(наразі він один) та гарантіями; реалізація у відносинах з органами публічної
адміністрації та залежність від того, чи є зазначена особа за своїм загальним
адміністративно-правовим статусом громадянаином України, іноземцем чи
особою без громадянства.
На підставі аналізу законодавства було виявлено прогалину щодо
адміністравно-правового регулювання іноземців та осіб без громадянства, які на
контракній основі в лавах Національної гвардії України брали участь в АТО/ООС,
у зв’язку з чим пропонуємо допонити Главу ІІІ-І Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу», п. 3 ч.2 ст. 9 Закону України «Про громадянство»,
ст. 19 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
словосполученням «про проходження військової служби у Національній гвардії
України іноземцями та особами без громадянства» або залишення вказаних Глави
та статей у формулюванні «іноземців та осіб без громадянства, які проходять у
встановленому законодавством порядку контрактну службу в Україні», без
уточнення місця проходження контрактної служби – Національна гвардія України
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чи Збройні Сили України.
Огрунтовано, що правовий статус військослужбовця та правовий статус
учасника бойових дій є окремими правовими статусами, що можуть як належати
одній особі, так і належати кожній особі окремо.
7. На підставі вивчення досвіду адміністративно-правового забезпечення
статусу учасника бойових дій країн, які також зазначили грубих втручань з боку
РФ, та країн з тривалим досвідом адміністративно-правового забезпечення
статусу ветеранів війни, запропоновано в Україні реалізувати такі заходи: на
прикладі Грузії – запровадити систему внесення особи до Єдиного державного
реєстру ветеранів війни під час видачі посвідчення учасника бойових дій на Сході
України; впроваджувати державну політику шанобливого ставлення до ветеранів
війни; на прикладі Молдови, Великобританії, США, Канади та Австралії – до
переліку учасників бойових дій віднести лише осіб, які були безпосередньо
задіяні в конфлікті, виключивши з переліку ветеранів війни категорію учасників
війни. Відтак, пропонуємо учасників війни віднести до осіб, на яких поширюється
дія Закону про ветеранів війни шляхом виключення статтей 8, 9 Закону про
ветеранів війни та включенням їх змісту до пункту 5 статтю 10 Закону про
ветеранів війни у такій редакції:
«5) учасників війни, якими визнаються військовослужбовці, які в період
війни проходили військову службу у Збройних Силах колишнього СРСР,
трудівники тилу, а також інші особи, передбачені цим Законом.
Учасниками війни вважаються:…(далі за текстом чинної редакції ст. 9
Закону про ветеранів війни)»
Окрім того, пропонуємо виключити словосполучення «учасник війни» із
ст. 4 Закону про ветеранів війни.
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РОЗДІЛ 2
МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАТУСУ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ ТА
НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
2.1 Інституційний механізм адміністративно-правового забезпечення
статусу учасника бойових дій на Сході України
Для всебічного розкриття інституційного механізму забезпечення статусу
учасника бойових дій на Сході України, варто, на нашу думку, зупинитись на
трьох аспектах: понятті «публічна адміністрація»; системі органів публічної
адміністрації в Україні, що здійснюють адміністративно-правове забезпечення
статусу

учасника

бойових

дій;

повноваженнях

зазначених

органів

у

досліджуваній сфері.
Термін

«публічна

адміністрація»,

запозичений

з

європейської

адміністративно-правової доктрини, є доволі уживаним останнім часом у
вітчизняних наукових джерелах. Узагальнюючи зарубіжні трактування теорій
публічної

адміністрації,

можемо

стверджувати,

що

термін

«публічна

адміністрація» розуміється як: 1) сфера управління; 2) адміністративна діяльність;
3) сукупність органів, установ та організацій [271, c. 13–14]. Саме в останньому
контексті ми і будемо її розглядати в цьому розділі.
Слід визнати, що на сьогодні у вітчизняній адміністративно-правовій
літературі сформувалась позиція, згідно якої поняття «публічна адміністрація» за
змістом є близьке до категорії «суб’єкт державно управління», але повністю з ним
не збігається [22, c. 16]. Р. С. Мельник зазначає, що у сьогоднішніх умовах
відсутнє поняття публічної адміністрації, лише у Кодексі адміністративного
судочинства України закріплене поняття «суб’єкт владних повноважень» [38].
Проте це не відповідає усій об’єктивній сукупності існуючих суб’єктів публічної
адміністрації, оскільки в розумінні Кодексі адміністративного судочинства
України суб’єктами владних повноважень визнаються ті, хто здійснюють так
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звані владні управлінські функції [54, c. 125].
Найбільшого поширення у вітчизняній адміністративно-правовій науці
набула позиція В. Б. Авер’янова, згідно якої «публічна адміністрація» трактується
як «сукупність органів виконавчої влади та органів виконавчого самоврядування,
підпорядкованих політичній владі, які забезпечують виконання закону та
здійснюють інші публічно-управлінські функції» [1, c. 117]. Тобто, поняття
«публічна адміністрація» включає в себе не лише органи виконавчої влади, а й
органи місцевого самоврядування, які виконують делеговані органами державної
влади функції. З цієї думкою погоджуються такі вчені-адміністративісти, як
О. Ф. Андрійко,

В. А. Дерець,

Т. О. Карабін,

Л. Є. Кисіль,

І. Б. Коліушко,

Т. О. Коломоєць, В. П. Тимощук та ін.
Однак, сьогоднішні реалії є такими, що функціонально повноваження
публічної адміністрації реалізуються не тільки цими органами, але і органами, які
не належать до перелічених. Зокрема, в європейському адміністративному праві
до «публічної адміністрації», крім органів публічної влади, відносять і ті органи,
які не входять до неї організаційно, але виконують делеговані нею функції. Так,
В. В. Галунько відмежовує суб’єктів публічної адміністрації від законодавчої,
судової та політичної діяльності, та відносить до таких суб’єктів органи
виконавчої влади, суб’єкти місцевого самоврядування та суб’єкти делегованих
повноважень (громадські об’єднання та інші суб’єкти під час здійснення
делегованих законодавством виконавчих функцій) [2, c. 21]. Т. О. Білозерська
стверджує, що до публічної адміністрації, крім органів публічної влади, органів,
що виконують делеговані їм органами публічної влади функції, належать
незалежні публічні підприємства та будь-які фізичні особи під час виконання
ними повноважень офіційних органів [4, c. 14]. Прихильницею цього підходу є
також І. В. Патерило, яка до системи суб’єктів публічної адміністрації відносить
органи державної влади та АР Крим, органи місцевого самоврядування та інші
юридичні особи публічного права, а також приватні особи з делегованими
повноваженнями, задіяні у реалізації публічного управління [101, c. 38]. Тобто
публічна адміністрація розглядається в якості системного утворення, до складу
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якого входять як органи державної, насамперед, виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування, так і приватні особи (фізичні та юридичні), задіяні у
реалізації лише частини функцій, які покладаються на публічну владу [100, c. 84].
З такою позицією погоджуємось і ми.
Таким чином, враховуючи викладене, законодавчу та практичну ситуацію в
досліджуваній сфері, до суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють
адміністративно-правове забезпечення статусу учасників бойових дій на Сході
України, пропонуємо відносити:
1) суб’єктів, що входять до системи органів виконавчої влади (Кабінет
Міністрів України, міністерства, інші органи виконавчої влади,), та суб’єкти з
делегованими

виконавчою

владою

повноваженнями

(військово-цивільні

адміністрації);
2) органи місцевого самоврядування;
3) суб’єктів, які створені органами державної влади, які не належать до
жодної з гілок влади, але беруть участь у забезпеченні статусу учасників бойових
дій на Сході України (комісії з питань розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій на Сході України, утворені міністерством, центральним
органом виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких
перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі
яких проходили службу особи; міжвідомча комісія при Міністерстві у справах
ветеранів України).
Розглянемо першу групу органів публічної адміністрації, які здійснюють
адміністративно-правове забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході
України.
Діяльність органів виконавчої влади у зазначеній сфері ми проаналізуємо з
урахуванням положень Стратегії реформування державного управління України
на період до 2021 року, затвердженої розпорядження Кабінету Міністрів «Деякі
питання реформування державного управління України» від 24 червня 2016 року
№ 474-р [25], Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої
влади, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня

110

2017 року № 1013-р (зі змінами) [254].
Провідне місце серед усіх органів публічної адміністрації належить саме
органам виконавчої

влади, діяльність яких регламентується

розділом IV

Конституції України, Законом України «Про Кабінет Міністрів України» від
27 лютого 2014 року № 794-VII [220], Законом України «Про центральні органи
виконавчої влади» від 17 березня 2011 року № 3166-VI [269], Законом України
«Про місцеві державні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів «Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня
2014 року № 442 [230] та ін.
Зокрема, Кабінет Міністрів України, відповідно до абз. 2 п. 19, абз. 2 п. 20,
п. 21, п. 22, п. 23 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 18 Закону про ветеранів війни визначає:
порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій на Сході України,
порядок виготовлення та видачі посвідчень і знаків ветеранів війни.
Відповідно до позначки до ст. 5 Закону про ветеранів Кабінет Міністрів
України також визначає перелік підрозділів, що входили до складу діючої армії,
та інших формувань, до яких входили особи, які претендують на отримання
спеціального статусу учасника бойових дій на Сході України. Окрім того, згідно
ч. 2 п. 19 ст. 6 Закону про ветеранів війни – райони проведення АТО/ООС.
Кабінет Міністрів визначає низку пільг ветеранам війни (пункти 3 та 15 ч. 1 ст. 12;
ч. 5 ст. 12, частини 8–9 ст. 12 Закону про ветеранів війни), а також фінансує
витрати на поховання ветеранів війни, зазначених у Законі про ветеранів (ч. 3
ст. 17 Закону про ветеранів війни).
Для ведення обліку ветеранів війни, членів сімей таких осіб та інших осіб,
на яких поширюється чинність Закону про ветеранів війни, створюється Єдиний
державний реєстр ветеранів війни. Порядок створення, ведення, доступу до
відомостей Реєстру та їх використання, порядок одержання інформації з інших
реєстрів та інформаційних баз даних щодо фізичних осіб для внесення відомостей
до Реєстру також визначаються Кабінетом Міністрів України (ч. 7 ст. 3 Закону
про ветеранів війни).
Однак роль Кабінету Міністрів України як суб’єкта публічної адміністрації
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не обмежується лише прямими вказівками у Законі про ветеранів війни. До
прикладу, Кабінет Міністрів України є відповідальним за забезпечення
соціальних гарантій ветеранів війни, сімей загиблих, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, в частині забезпечення в бюджеті
видатків на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення [151]. Кабінет Міністрів України виконує низку важливих функцій у
сфері національної безпеки та обороноздатності (п. 4 ст. 20 Закону України «Про
Кабінет Міністрів України»):
-

здійснює заходи щодо охорони та захисту державного кордону

України і території України;
-

здійснює заходи щодо зміцнення національної безпеки України,

розробляє та затверджує державні програми з цих питань;
-

здійснює заходи щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил

України, визначає у межах бюджетних асигнувань на оборону чисельність
громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу і
навчальні збори;
-

вживає

заходів

щодо

забезпечення

обороноздатності

України,

оснащення Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону
військових формувань;
-

забезпечує соціальні і правові гарантії військовослужбовцям, особам,

звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей;
-

здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України,

мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим
роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану;
-

вирішує питання забезпечення участі військовослужбовців України в

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у порядку, визначеному
законом;
-

визначає пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового

комплексу.
Так, Кабінет Міністрів України постановою від 05 грудня 2018 року
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№ 1021 [161] затвердив Державну цільову програму з фізичної, медичної,
психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників
антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, на період до 2023 року (надалі – Державна цільова програма до
2023 року), серед очікуваних результатів якої:
-

удосконалення законодавства у зазначеній сфері, що сприятиме

поліпшенню

організації

та

підвищенню

результативності

реабілітації

та

реадаптації учасників, а також зменшенню прямих та опосередкованих витрат
бюджетних коштів;
-

застосування інструментів електронного урядування, запровадження

прозорої системи обліку, що дасть змогу здійснювати ефективне управління
бюджетними коштами оцінювання якості наданих реабілітаційних послуг та
послуг з реадаптації та ефективно здійснювати управління бюджетними коштами;
-

запровадження єдиної електронної картки (посвідчення) учасника, чим

буде мінімізовано корупційну складову процесів надання статусу, реабілітаційних
послуг та послуг з реадаптації, та що сприятиме підвищенню якості отримуваної
інформації, посиленню контролю використання бюджетних коштів та вимог до
оцінювання ефективності заходів, що здійснюватимуться;
-

удосконалення галузевих стандартів реабілітації та реадаптації,

розроблення та удосконалення державних стандартів соціальних послуг, у тому
числі психологічних.
Окрім того, існує низка інших постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів
України, що забезпечують реалізацію статусу учасника бойових дій на Сході
України, які більш детально розглядалися у попередньому розділі.
Адміністративно-правове забезпечення статусу учасника бойових дій на
Сході України здійснюється також на рівні центральних органів виконавчої
влади.
Так, з 2014 по 2019 роки діяла Державна служба України у справах
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ветеранів та учасників антитерористичної операції, яка підпорядковувалася
Міністерству соціальної політики України. Однак, враховуючи досвід інших країн
у досліджуваній сфері, зокрема США, за ініціативи Комітету Верховної Ради
України у справах ветеранів, учасників бойових дій на Сході України, учасників
антитерористичної операції та людей з інвалідністю 27 лютого 2018 року
Верховна Рада України прийняла постанову «Про звернення Верховної Ради
України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у
справах ветеранів – центрального органу виконавчої влади для забезпечення
формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту
ветеранів війни» № 2294-VIII [216]. Як наслідок, 22 березня 2018 року на
виконання цієї постанови почалась робота Кабінету Міністрів України щодо
утворення нового міністерства. І 28 листопада 2018 року було створено
Міністерство у справах ветеранів України. Постановою Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2018 року № 1175 було затверджено Положення про
Міністерство у справах ветеранів України [24]. І хоча офіційно вказане
міністерство розпочало свою роботу, в частині повноважень Державна служба
України у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції діяла до
середини 2019 року.
Відповідно до ч. 2 п. 1 Положення Міністерство у справах ветеранів
України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального
захисту ветеранів війни, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється
чинність Закону про ветеранів війни.
Відповідно до п. 3 Положення основними завданнями Мінветеранів України
є:
1) формування і реалізація державної політики у сфері:
- соціального захисту ветеранів та членів їх сімей, зокрема забезпечення
психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, зайнятості,
підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, а також санаторнокурортним лікуванням, житлом;
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- надання довічних державних стипендій, щорічної виплати до 5 травня
разової грошової допомоги (крім організації виплати такої допомоги);
- надання, позбавлення статусу та видачі посвідчень ветеранам та особам, на
яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»;
- вшанування пам’яті ветеранів;
2) забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей;
3) забезпечення формування і ведення Єдиного державного реєстру
ветеранів війни.
Задля виконання покладених завдань Мінветеранів України узагальнює
практику застосування законодавства щодо ветеранів війни, розробляє проекти
законів та інших нормативно-правових актів в цій сфері, надає методологічну
підтримку

місцевим

державним

адміністраціям,

органам

місцевого

самоврядування під час розроблення, моніторингу та оцінювання ефективності
реалізації програм соціально-економічного розвитку, цільових програм щодо
ветеранів війни тощо (ст. 4 Положення про Мінветеранів України). Серед іншого,
Мінветеранів України організовує та координує роботу з питань надання,
позбавлення статусу учасника бойових дій та призначення одноразової грошової
допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших
категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту». Мова йде про діяльність Міжвідомчої комісії з питань
розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової
грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких
інших категорій осіб відповідно до Закону (надалі – міжвідомча комісія) [184].
У Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади,
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2017 року № 1013-р (зі змінами) [254], зазначається, що «у діяльності міністерств
досі не запроваджено повноцінне формування політики на основі її аналізу та
стратегічне планування. За таких умов міністерствам складно виявляти,
прогнозувати,

попереджувати

проблеми

у

відповідних

сферах,

досягати
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встановлених довгострокових цілей. Зазначене стримує значну кількість процесів
реформування у державі, оскільки успішне проведення реформ прямо пов’язано з
ефективністю роботи міністерств».
З таких позицій переконані, що на Мінветеранів України, як головний орган
в системі органів державної влади щодо забезпечення статусу ветеранів війни,
повинні покладатися лише функції щодо формування політики у цій сфері, а не її
реалізації, як є на сьогодні. Підтвердженням такої позиції є той факт, що поряд з
Директоратами стратегічного планування, європейської інтеграції та забезпечення
взаємодії з органами державної влади, які власне і забезпечують реалізацію
функції формування державної політики, у структурі Мінветеранів України
сформовані

Директорати

соціального

захисту;

реабілітації,

медичного

забезпечення та соціальної реадаптації ветеранів; вшанування пам’яті та
формування позитивного образу ветерана. Надання означеним міністерством
адміністративних послуг (статусу учасника бойових дій на Сході України та
належних

йому

соціальних

виплат)

фактично

спричиняє

конфлікт

між

виконуваним ним функцією формування державної політики та окремими
функціями

з

реалізації

державної

політики,

зокрема

щодо

надання

адміністративних послуг, створюючи ризики домінування інтересів надавача
послуг, а не громадянина України, як клієнта.
У структурі Мінветеранів привертає увагу також Директорат цифрового
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, до складу якого входять
Експертна група ведення державного реєстру; Експертна група системної
інтеграції; Експертна група захисту інформації. Так, розпорядником та
держателем Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які
брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення [190], а також Єдиного
державного реєстру ветеранів війни є Мінветеранів України. Однак, на нашу
думку, зазначена функція також відноситься до функцій реалізації державної
політики, які, з огляду на вже згадану, також не варто покладати на Мінветеранів.

116

Окрім того, існує Міністерство цифрової трансформації України як головний
орган у сфері цифрового розвитку, що відповідає за впровадження цифрових
трансформацій у державних органах, відтак, створення окремого Департаменту
щодо цифровізації у складі Мінветеранів України вбачається дискусійним.
Викладене дозволяє зробити висновок про те, що діяльність Державної
служби України у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції, яка
діяла з 2014 по 2019 роки, і згідно Закону України «Про центральні органи
виконавчої

влади»

від

17 березня

2011 року

№ 3166-VI [269]

основним

призначенням якої є надання адміністративних послуг, варто відновити. Тільки за
таких умов Мінветеранів України зможе повноцінно здійснювати функцію
формування державної політики у досліджуваній сфері.
Для

сприяння

участі

громадськості

у

формуванні

та

реалізації

Міністерством у справах ветеранів України державної політики у сфері
соціального захисту ветеранів війни, членів сімей ветеранів та осіб, на яких
поширюється чинність Закону про ветеранів війни, при Мінветеранів України на
правах консультативно-дорадчих органів діють Рада ветеранів, Громадська рада
та Рада родин загиблих.
Окрім того, за ініціативи Мінветеранів України урядом було ухвалено
рішення про створення Українського ветеранського фонду – бюджетної установи,
основними завданнями якої, серед іншого, є сприяння та створення умов для
реалізації проектів, які щорічно визначаються за погодженням з Мінветеранів
України та спрямовані на забезпечення належних прав і гарантій державної
підтримки ветеранів та членів їх сімей; реінтеграцію до активного суспільного
життя, забезпечення збереження і відновлення фізичного та психічного здоров’я;
підвищення професійного та освітнього рівня ветеранів; підтримку ведення
підприємницької діяльності ветеранами та сприяння у працевлаштуванні; належне
вшанування пам’яті загиблих захисників України та шанобливого ставлення до
членів їх сімей. Фінансування діяльності зазначеного фонду провадитиметься за
рахунок коштів державного бюджету, добровільних внесків урядів, агентств та
установ іноземних країн, міжнародних фінансових та інших організацій, у тому
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числі у формі цільових грантів, а також коштів інших донорів, благодійних
внесків, інших джерел не заборонених законодавством України. Український
ветеранський фонд має запрацювати з 01 січня 2022 року [258].
Ще одним центральним органом виконавчої влади (надалі – ЦОВВ), який
активно задіяний в адміністративно-правовому забезпеченні статусу учасників
бойових дій на Сході України, є Міністерство соціальної політики України. Так,
в

п. 1

Положення

Міністерства

соціальної

політики

України

(надалі –

Мінсоцполітики України), затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України № 423 від 17 червня 2015 року [186], зазначено, що міністерство є
центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та осіб, на яких
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» в частині організації виплати їм разової грошової допомоги,
соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються; осіб,
звільнених з військової служби, зокрема організовує виплату до 5 травня разової
грошової допомоги ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (п. 41
зазначеного Положення). Мінсоцполітики є відповідальним за ведення Єдиного
державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги [156], та
містить інформацію і щодо учасників бойових дій на Сході України, як пільгової
категорії осіб.
Як і для Мінветеранів України, для Мінсоцполітики України теж
актуальними є викладені нами вище міркування щодо розділення функцій з
формування та реалізації державної політики (надання адміністративних послуг,
ведення реєстру тощо).
При Мінсоцполітики України діє Громадська рада [19], до складу якої
входить Комітет з питань державної соціальної допомоги, що займається
питанням соціальних виплат ветеранам війни, а також Комітет з питань розвитку
соціальних послуг та захисту прав дітей, що, зокрема, опікується правами дітей
загиблих учасників бойових дій на Сході України.
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За участю Мінсоцполітики України правовий статус учасників бойових дій
України забезпечують й інші державні органи. Так, Пенсійний фонд України як
центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики,
здійснює пенсійне забезпечення учасників бойових дій на Сході України, членів
сімей загиблих. Фонд соціального страхування як некомерційна самоврядна
організація, голова правління якого є Перший заступник Мінсоцполітики
України,

фінансує

проходження

учасниками

АТО

медико-психологічної

реабілітації спільно із членами родини, оплачує листок непрацездатності на весь
період стаціонарного та реабілітаційного лікування [199].
В державних медичних закладах охорони здоров’я, які знаходяться у
підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я України,, невідкладно надається
допомога учасникам бойових дій на Сході України [158]. Міністерство розвитку
громад та територій України є головним розпорядником бюджетних коштів та
відповідальним виконавцем бюджетної програми «Надання державної підтримки
для будівництва (придбання) доступного житла» для учасників бойових дій на
Сході України [23]. Окрім того, Кабінет Міністрів України разом з Міністерством
розвитку громад та територій розробили Концепцію Державної цільової
соціальної програми забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на період до
2025 року [253].
Міністерство освіти і науки України забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за
діяльністю закладів освіти в частині надання освітніх пільг для учасників бойових
дій на Сході України та членів їхніх сімей [212]. Міністерство молоді та спорту
України (надалі – Мінмолодьспорту України) бере участь в організації та
проведенні міжнародних і всеукраїнських освітньо-виховних, інформаційнопросвітницьких,

культурологічних,

науково-методичних

заходів

щодо

національно-патріотичного виховання, спрямованих на формування ціннісних
орієнтирів та утвердження національно-патріотичної і громадянської свідомості,
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на збільшення чисельності молоді, залученої до проведення за участю військовопатріотичних клубів та учасників антитерористичної операції заходів з
національно-патріотичного виховання тощо (пп. 48-3 п. 4 Положення про
Мінмолодьспорту України [185]). Так, за сприяння Мінмолодьспорту України
ветерани війни України беруть участь у міжнародних змаганнях ветеранів у
Марафоні Морської піхоти (Вашингтон), Бейрутському марафоні (Ліван) та у
змаганнях

Марш-кидок

(Шотландія),

марафоні

«Ветеранська

десятка»,

проведений спільно з ветеранами США та Польщі [294] тощо.
В свою чергу, Міністерство фінансів України затверджує паспорти
бюджетних програм, у тому числі, які стосуються діяльності суб’єктів публічної
адміністрації, так і їхніх програм щодо учасників бойових дій на Сході України та
членів їхніх сімей, погоджує всі законодавчі ініціативи щодо регулювання
правового статусу учасників бойових дій на Сході України, відповідні видатки в
межах обсягу бюджетних коштів, виділених відповідно до Закону України про
Державний бюджет України на поточний рік.
Міністерство юстиції України здійснює відповідно до законодавства
легалізацію всеукраїнських об’єднань ветеранів війни, державну реєстрацію
нормативно-правових актів (накази, інструкції) міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, які регулюють статус учасника бойових дій на Сході
України в залежності від того, до якої силової структури належить учасник
бойових дій на Сході України. Крім того, при Міністерстві юстиції України діє
Координаційний центр з надання правової допомоги, де відповідно до п. 9 ч. 1
Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 року
№ 3460-VI [124] учасники бойових дій на Сході України мають право на
отримання безоплатної вторинної правової допомоги.
Міністерство інформаційної політики України як головний орган у системі
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сферах інформаційного суверенітету України, державного
іномовлення та інформаційної безпеки, відповідає за належне інформаційне
забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України, створення
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позитивного іміджу ветеранів війни АТО/ООС. Так, серед інформаційних
компаній Міністерства інформаційної політики України слід відмітити соціальну
рекламу з питань протидії проявам сепаратизму (що свого часу була розміщена у
7 областях: Запорізька, Миколаївська, Одеська, Донецька, Луганська, Харківська,
Херсонська); сюжетну зовнішню рекламу «Шануй Героїв!»; комунікаційна
кампанія (листівки, брошури, ефіри на радіо та телебаченні) «Мобілізуйся –
захисти найдорожче», що була проведена спільно з Міністерством оборони
України на підтримку четвертої хвилі мобілізації [289]; соціальні відеоролики
батальйону «Київ-1», Національної гвардії України, «Захистимо Україну»,
«Армія – це гордість», щодо популяризації Збройних сил України як «Ти потрібен
зараз» та «Там де ми – там Україна», Герої українського Донбасу, щодо державної
допомоги у попередженні посттравматичних стресових розладів учасників
бойових дій на Сході України тощо.
До забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України залучені й
інші центральні органи виконавчої влади. Зокрема, Державна служба зайнятості,
як централізована система державних установ, діяльність якої спрямовується та
координується

Міністерством

економіки

України, здійснює

соціальну

та

професійну адаптацію учасників бойових дій на Сході України відповідно до
«Порядку

організації

соціальної

та

професійної

адаптації

учасників

антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників
Революції Гідності», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від
21 червня 2017 року № 432 [168]. Державна служба України з питань праці як
центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем’єр-міністра
України – Міністра економіки, опікується трудовими правами демобілізованих та
учасників бойових дій на Сході України [169].
Забезпечення реалізації статусу учасника бойових дій на Сході України
(загалом,

питання

соціального

забезпечення)

здійснюється

і

місцевими
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державними адміністраціями.
До основних завдань, які покладені на місцеві державні адміністрації
відповідно до ст. 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
належить забезпечення виконання державних і регіональних програм соціальноекономічного та культурного розвитку в межах відповідної адміністративнотериторіальної одиниці. Так, на місцевому рівні затверджуються регіональні
програми підтримки учасників бойових дій на Сході України та членів їхніх
родин, які передбачають заходи медичної допомоги, реабілітації та психологічної
підтримки, виплати матеріальної допомоги, виділення земельних ділянок,
будівництва житла, та програми відшкодування витрат від пільгового перевезення
учасників бойових дій на Сході України та членів сімей загиблих бійців [93].
Наприклад, «Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської
області на 2021–2025 роки» [43], серед іншого, спрямована на забезпечення
комплексного підходу до надання соціальної підтримки учасників бойових дій на
Сході України з числа учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних
сил, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій
на Сході України. Як приклад, також можна навести рішення Черкаської обласної
ради «Про обласну програму забезпечення учасників антитерористичної
операції/операції об’єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті
територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, та членів
їх сімей житлом у 2021–2025 роках» [283] № 38-10/VII від 11 вересня 2020 року,
метою якої є сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального
захисту та адаптації учасників бойових дій на Сході України і бійцівдобровольців та членів їх сімей, мешканців Черкаської області.
В галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення місцеві
державні адміністрації забезпечують працевлаштування, сприяють здобуттю
освіти,

набуттю

необхідної

кваліфікації,

матеріально-побутовому

обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню ветеранів війни (п. 4 ст. 23
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»), а в галузі оборонної
роботи – виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни
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(п. 3 ст. 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»). Покладені
обов’язки щодо соціального захисту населення державні адміністрації виконують
через регіональні та місцеві структурні підрозділи соціального захисту населення
– органи соціального захисту, що утворюються головою обласної, районної,
районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, входять до складу
місцевої державної адміністрації і в межах відповідної адміністративнотериторіальної одиниці забезпечують виконання визначених для цього підрозділу
завдань [56].
Окрім того, керуючись ст. 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», пп. 5 п. 4 Указу Президента від 18 березня 2015 року № 150 «Про
додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної
операції» [155] при місцевих державних адміністраціях створено центри
допомоги учасникам антитерористичної операції з метою сприяння консолідації і
координації зусиль учасників бойових дій в зоні АТО/ООС, сімей загиблих, їх
об’єднань у справі широкого, більш ефективного використання наявних
можливостей у забезпеченні захисту їх економічних, соціальних прав, а також для
вирішення нагальних питань, пов'язаних з лікуванням, медичною, психологічною
реабілітацією та соціальною адаптацією, як от Центр допомоги учасникам
антитерористичної

операції

при

Харківській

обласній

державній

адміністрації [261], Центр надання допомоги учасникам АТО/ООС, членам їх
сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у
проведенні АТО/ООС як допоміжний орган Бориспільської районної державної
адміністрації Київської області [262] тощо.
До

органів

виконавчої

влади

відносимо

також

військово-цивільні

адміністрації у Донецькій та Луганській областях, які відповідно до ч. 2 ст. 1
Закону

України

«Про

військово-цивільні

адміністрації»

є

тимчасовими

державними органами у селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у
складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України або у складі
Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України і призначені для
забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і
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нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії актам
збройної агресії, диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення
гуманітарної катастрофи в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації,
зокрема проведення антитерористичної операції.
В Законі України «Про військово-цивільні адміністрації» зазначається, що
військово-цивільні адміністрації створюються для виконання повноважень
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у випадках,
встановлених цим Законом, в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації,
зокрема в районі проведення антитерористичної операції. Тому не дивлячись на
тимчасовий характер діяльності військово-цивільних адміністрацій, вони також
вирішують питання соціального забезпечення учасників бойових дій на Сході
України, питання про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних
послуг у зв’язку із похованням ветеранів війни та праці (п. 17 ст. 4).
До другої групи суб’єктів адміністративно-правового забезпечення статусу
учасника бойових дій на Сході України ми відносимо органи місцевого
самоврядування.
До компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в сфері
соціального захисту населення, серед іншого, належать вирішення відповідно до
законодавства питань про подання допомоги ветеранам війни житла; відведення у
першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва,
садівництва та городництва; вирішення питань про надання за рахунок коштів
місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням ветеранів війни;
забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення
житлових і матеріально-побутових умов ветеранів війни (ст. 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97ВР [224]). Функції соціального захисту органи місцевого самоврядування
виконують шляхом утворення місцевих органів соціального захисту населення
виконавчих органів міських, районних у містах (крім м. Києва) рад, об’єднаної
територіальної громади, утвореної згідно із законом та перспективним планом
формування

територій

громад

і

визнаної

Кабінетом Міністрів України
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спроможною в порядку, встановленому законом. У разі виконання функцій з
приймання заяв та документів для надання соціальної підтримки уповноваженими
посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради
відповідної територіальної громади, посадовими особами центрів надання
адміністративних послуг окремі відділи (сектори) обслуговування громадян та
діловодства за територіальним принципом рекомендується не утворювати (п. 5.5
Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи з
питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій»,
затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 30 грудня
2020 року № 868).
На виконання Указу Президента України від 05 жовтня 2015 року
№ 570/2015 «Про внесення змін до Указу Президента України від 18 березня
2015 року № 150/2015» [145], ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР [224] центри допомоги учасникам
АТО/ООС також відкриваються як допоміжні органи при сільських, селищних,
міських радах, як от Переяслав-Хмельницький міський центр допомоги
учасникам

антитерористичної

операції [297],

Центр

допомоги

учасникам

антитерористичної операції Коломийської міської ради [153], Центр допомоги
учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих
військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції
Ірпіньської міської ради [263] тощо.
Місцеві ради, підприємства, установи та організації мають право за рахунок
власних коштів і благодійних надходжень встановлювати додаткові гарантії щодо
соціального захисту ветеранів війни (ч. 4 ст. 2 Закону про ветеранів війни).
Прикладом виконання припису ч. 4 ст. 2 Закону про ветеранів війни є також
діяльність місцевих органів самоврядування щодо видачі посвідчення бійцядобровольця. Так, до внесення відповідних змін у законодавчі акти, саме на
місцевому рівні, зазвичай місцевими радами, приймалося рішення щодо надання
статусу учасника-добровольця та забезпечення їм медичної, матеріальної та
соціальної підтримки. До прикладу, Рішення сімнадцятої сесії Хмельницької

125

міської ради № 6 від 20 вересня 2017 року «Про визнання бійців-добровольців, які
брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на
сході України, утворення комісії із надання статусу бійців-добровольців АТО у
м. Хмельницькому та затвердження Положення про неї, затвердження Порядку
надання

статусу

бійців-добровольців

АТО

у

м. Хмельницькому» [127];

Положення про обласну комісію з визнання учасниками-добровольцями осіб, які
брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на
Сході України (для надання їм медичної та іншої допомоги відповідно до рішень
обласної ради, затверджене розпорядженням Голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації та голови Кіровоградської обласної ради від 20 серпня
2018 року № 605-р/236гр [187] тощо).
Активно сприяють реалізації статусу учасників бойових дій на Сході
України новостворені об’єднані територіальні громади (надалі – ОТГ). До
прикладу, Чаплинська ОТГ Херсонської області виділяє соціальне житло для
учасників війни на Сході України. Решетилівська ОТГ Полтавської області надає
допомогу

для

учасників

АТО/ООС

на

придбання

житла

на

умовах

співфінансування [50].
До третьої групи суб’єктів публічної адміністрації, які створені органами
державної влади, не належать до жодної з гілок влади, але беруть участь у
забезпеченні статусу учасника бойових дій на Сході України, ми відносимо
комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій на
Сході України у складі законних військових та правоохоронних формувань
України, які наділені виключними повноваженнями щодо надання та позбавлення
статусу учасника бойових дій (ст. 5 Порядку надання та позбавлення статусу
учасника бойових дій [204]), зокрема:
дій,

комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових

утвореними

Національній

в

Міноборони,

гвардії,

СБУ,

Держприкордонслужби,
Генерального

прокурора,

МВС,

Службі

Адміністрації
Управлінні

Мін’юсті,

зовнішньої

Національній
розвідки,

Адміністрації

Держспецтрансслужби,
державної

охорони,

поліції,
Офісі

Адміністрації
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Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС (далі – комісії);
-

міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання

учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі
загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», яка утворюється Мінветеранів України (далі – міжвідомча комісія) [304,
c. 146-148].
Стаття 4 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових
дій [204] передбачає дві умови для надання статусу учасника бойових дій:
- мінімальний термін перебування в зоні АТО/ООС – не менше ніж
30 календарних

днів,

у

тому

числі

за

сукупністю

днів

(виключення:

а) безпосереднє зіткнення та вогневий контакту з противником, б) проведення
розвідувальних

заходів,

в) отримання

поранення,

контузії,

каліцтва,

що

унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків
необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом
самокалічення або шляхом симуляції хвороби);
- наявність документів про безпосереднє залучення до виконання завдань:
1) для осіб, які брали участь в АТО: витяги з наказів Антитерористичного
центру при СБУ, витяги з наказів оперативного штабу з управління
антитерористичною операцією в районах її проведення та про прибуття (вибуття)
до (з)

районів

проведення

антитерористичної

операції,

документи

про

направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції
або інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні
докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної
операції в районах її проведення.
Додатково:
1.1) якщо особи залучалися на строк менше ніж 30 календарних днів: витяги
з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових
дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та
вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;
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1.2) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків
необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом
самокалічення

або

шляхом

симуляції

хвороби):

матеріали

спеціальних

(службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;
1.3) особам з добровольчих формувань, які згодом увійшли до складу
законних військових формувань України: усі перелічені вище документи, або
нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків із числа осіб
військовослужбовців,

які

разом

із

такою

особою

брали

участь

в

антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або особи з
інвалідністю внаслідок війни, у разі підтвердження суб’єктами боротьби з
тероризмом факту взаємодії зазначених осіб (особисто або під час перебування у
складі добровольчих формувань) із Збройними Силами, МВС, Національною
гвардією

та

іншими

утвореними

відповідно

до

законів

військовими

формуваннями та правоохоронними органами;
1.4) для осіб, які проходять службу у військових частинах (органах,
підрозділах), установах та організаціях або на підприємствах, які постійно
дислокуються

чи

розташовані

безпосередньо

в

районах

проведення

антитерористичної операції: витяги з наказів Антитерористичного центру при
СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витяги з наказів
оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її
проведення;
2) для осіб, які брали участь в ООС: витяги з наказів Генерального штабу
Збройних Сил України про залучення до здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській областях, витяги з наказів Командувача
об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття
(вибуття) до (з) районів здійснення цих заходів, документи про направлення у
відрядження до районів здійснення цих заходів.
Додатково:
2.1) якщо особи залучалися на строк менше ніж 30 календарних днів: витяги
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з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових
дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та
вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;
2.2) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків
необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом
самокалічення
(службових)

або

шляхом

розслідувань

симуляції
за

фактами

хвороби):
отримання

матеріали

спеціальних

поранень,

контузій,

каліцтв [204].
Обов’язок звернення до зазначених комісій покладений на командирів
(начальників) військових частин (органів, підрозділів), керівників установ,
організацій та підприємств, які у місячний строк після завершення особами
виконання завдань в АТО/після закінчення 30 календарних днів здійснення
заходів в ООС повинні подати необхідні документи, які є підставою для надання
особам статусу учасника бойових дій. У разі, коли місце постійної дислокації
військової частини (органу, підрозділу) або підприємства, установи та організації
розташоване безпосередньо в районі проведення АТО, документи зазначеними
особами подаються на розгляд комісії не раніше ніж через 30 календарних днів
після зарахування осіб до списків військової частини (органу, підрозділу) або
підприємства, установи та організації чи призначення їх на відповідні посади.
Окрім того, особа може самостійно звернутися до відповідної комісії без
обмеження строку подання.
Комісії вивчають документи, у разі потреби заслуховують пояснення осіб,
стосовно яких вони подані, свідків та в місячний строк із дня надходження
документів приймають рішення щодо надання статусу учасника бойових дій або
відмови у наданні такого статусу.
Як нами вже зазначалось у підрозділі 1.3, з огляду на вимоги ст. 3
Конституції України процедура надання статусу учасника бойових дій на Сході
України має бути максимально спрощеною та регулюватись проектом Закону
України «Про адміністративну процедуру», – якщо учасник бойових дій не
заперечує щодо надання статусу, надаватись автоматично, а вимога нотаріального
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посвідчення пояснення свідків має бути скасованою. Адже надання статусу
учасника бойових дій на Сході України є адміністративною послугою, у
результаті якої суб’єкту звернення (учасник АТО/ООС) надається певний
юридичний статус (статус учасника бойових дій на Сході України). Відповідно до
Закону України «Про адміністративні послуги» для отримання адміністративної
послуги суб’єкт звернення подає заяву в письмовій, усній чи електронній формі.
У свою чергу, суб’єкту надання адміністративної послуги забороняється вимагати
від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні
суб’єкта надання адміністративних послуг [122].
Як нами було досліджено у першому розділі, до участі в АТО та ООС
залучаються переважно військовослужбовці Збройних Сил України, інших
військових та правоохоронних формувань, створених відповідно до законодавства
України, за виключенням осіб з добровольчих формувань, які беруть участь в
АТО. При кожному державному органі спеціального призначення, який
забезпечує державну безпеку України та задіяний у відсічі збройної агресії на
Сході України, створені комісії для надання статусу учасника бойових дій, які
володіють інформацією та повним пакетом документом, що підтверджують факт
та період перебування особи у зоні бойових дій. Таким чином, комісії, як суб’єкти
надання адміністративної послуги, не вправі вимагати зазначені документи, якщо
особа знаходилася у підпорядкуванні командування відповідного державного
органу.
Документом, що підтверджує надання статусу учасника бойових дій, є
посвідчення учасника бойових дій, яке наразі видається Міністерством юстиції
України, органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх
справ, Міністерством у справах ветеранів, Національної поліції, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Державної фіскальної
служби, Адміністрації Державної прикордонної служби, Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби
транспорту за місцем реєстрації ветерана [237]. На нашу думку, такі посвідчення
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має видавати (і скасовувати, за наявності підстав), в разі відновлення роботи,
використовуючи принцип «єдиного вікна», з огляду на досвід Грузії, Державна
служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції.
У разі виявлення розбіжностей або неточностей у наданих документах
комісії повертають їх до військових частин (органів, підрозділів), установ,
організацій та підприємств або особі разом з обґрунтованою письмовою
відповіддю з метою подальшого доопрацювання. Комісії подають на розгляд
міжвідомчої комісії документи із спірних питань, яка в свою чергу, розглядає
документи, надіслані комісіями, в разі потреби уточнює інформацію про осіб,
стосовно яких вони подані (надсилає необхідні запити тощо), заслуховує
пояснення таких осіб, свідків, представників державних органів та в місячний
строк з дня надходження документів (уточненої інформації) приймає рішення про
надання (відмову в наданні) статусу учасника бойових дій, про що інформує
комісії (ст. 6 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових
дій [204]).
У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання про надання
особі зазначеного статусу може повторно виноситися на розгляд комісії за
рішенням керівника відповідного міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади чи іншого державного органу (ст. 8 Порядку надання та
позбавлення статусу учасника бойових дій).
Особа може бути позбавлення статусу учасника бойових дій на Сході
України у разі:
1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за
вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період
участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській областях;
2) виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в
антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної
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безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в
Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення або подання
недостовірних даних про особу;
3) подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.
Рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій приймають ті
комісії, які його надавали, або їх правонаступники в місячний строк із дня
надходження наступних документів:
1) копія обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за
вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період
участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській областях, що надійшов від органів
прокуратури, органів або установ виконання покарань, а також від інших осіб,
установ або органів у випадках, передбачених законом, на розгляд комісії або
міжвідомчої комісії для прийняття відповідного рішення;
2) документи державних органів, військових частин (органів, підрозділів)
або підприємств, установ та організацій, матеріали службових перевірок та інші
документи, що встановлюють факт подання недостовірної інформації про участь
особи в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення або
подання недостовірних даних про неї, надіслані ними на розгляд комісії або
міжвідомчої комісії для прийняття відповідного рішення;
3) заява особи про позбавлення її статусу учасника бойових дій із
зазначенням причини, надіслана нею на розгляд комісії або міжвідомчої комісії
[204].
В разі прийняття рішення комісії або міжвідомчої комісії про позбавлення
статусу учасника бойових дій посвідчення учасника бойових дій вилучається або
визнається недійсним.
Рішення комісії або міжвідомчої комісії про позбавлення статусу учасника
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бойових дій може бути оскаржене в судовому порядку (ст. 8-1 Порядку надання
та позбавлення статусу учасника бойових дій). На сьогодні відомі випадки
позбавлення статусу учасника бойових внаслідок самовільного залишення
військової частини, що тягне за собою кримінальне покарання (ч. 4 ст. 407
Кримінального кодексу України), та декілька випадків позбавлення статусу
учасника бойових дій за заявою особи.
У зв’язку з цим, постає питання щодо доцільності існування норми про
позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою особи, а також можливості
контролю за достовірністю поданих на розгляд комісії документів. На нашу
думку, питання достовірності даних, які особа подає на розгляд комісій, можливо
відстежити шляхом перегляду процедури надання статусу учасника бойових дій
на Сході України.
Законом України «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо забезпечення прав
військовослужбовців Військово-Морських Сил та Повітряних Сил Збройних Сил
України на отримання статусу учасника бойових дій» від 20 грудня 2019 року
№ 430-IX [144] до переліку осіб, які приймають участь в АТО/ООС та отримують
статус учасника бойових дій, додали нову категорію осіб, а саме члени екіпажів
кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків та вертольотів, особи, які,
перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків (вертольотів)
Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та Національної
гвардії України, Служби безпеки України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, виконували бойове (службове) завдання із захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах
безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями
інших держав і незаконними збройними формуваннями.
Процедура надання статусу учасника бойових дій таким особам, починаючи
з 20 лютого 2014 року (п. 22 ст. 6 Закону про ветеранів), врегульовано
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання та
позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які виконували бойове (службове)
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завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими
формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями»
від 03 березня 2020 року № 203 [203].
Порядок надання статусу зазначеним особам відрізняється підставами та
звуженим переліком комісій з питань розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій на Сході України. Відповідно до зазначеної постанови
рішення про надання та позбавлення статусу учасника бойових дій таким особам
приймається:
- комісіями з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових
дій, утвореними в Міноборони, Національній гвардії, СБУ, Адміністрації
Держприкордонслужби, ДСНС;
- міжвідомчою комісією у разі виникнення спірних питань.
Підставою для надання особі статусу учасника бойових дій є документи, які
підтверджують

виконання

бойових

(службових)

завдань

в

умовах

безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями
інших держав і незаконними збройними формуваннями, зокрема:
- витяги з наказів про направлення (прибуття) у (з) відрядження для
виконання бойового (службового) завдання;
- витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень
(підсумкових, термінових та позатермінових), журналів бойових дій (оперативних
завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого
контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними
формуваннями;
- рапорти командирів екіпажів кораблів (катерів, суден забезпечення,
літаків, вертольотів) або командирів підрозділів про виконання завдання;
- вахтові журнали;
- польотні листи;
- списки осіб, які перевозяться державним повітряним судном;
- описи вантажів, які перевозяться державним повітряним судном;
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- документи об’єктивного контролю, фото-, відео- та звукозаписи, які
містять достатні докази безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з
військовими

формуваннями

інших

держав

і

незаконними

збройними

формуваннями;
- витяги з наказів про результати спеціальних (службових) розслідувань за
фактами (наслідками) безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з
військовими

формуваннями

інших

держав

і

незаконними

збройними

формуваннями;
- витяги з наказів про результати спеціальних (службових) розслідувань за
фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;
- посвідчення про відрядження [203].
До компетенції міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про
визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в
разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера та деяких інших категорій осіб
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» належить:
-

надання (позбавлення) статусу учасника бойових дій на Сході України
у разі виникнення спірних питань, які потребують міжвідомчого
врегулювання;

-

надання статусу учасника бойових дій особам у складі добровольчих
формувань;

-

надання статусу учасника бойових дій працівникам підприємств,
установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах її проведення у період з дня
набрання чинності Законом України від 01 липня 2014 року № 1547VII «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до набрання чинності
Законом України від 07 квітня 2015 року № 291-VIII «Про внесення
змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» щодо статусу осіб, які захищали незалежність,
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суверенітет та територіальну цілісність України»;
позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, яким статус був

-

наданий міжвідомчою комісією;
порядок призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі

-

(смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії,
травми або каліцтва) в зоні АТО/ООС;
та призначення одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС

-

у зв’язку з установленням інвалідності та членам сімей загиблих
(зниклих безвісти) учасників АТО/ООС.
До складу міжвідомчої комісії входять представники Мінветеранів України
та інших державних органів, при яких відповідно до Постанови про надання та
позбавлення статусу учасника бойових дій утворюються комісії з надання статусу
учасника бойових дій. За згодою до роботи міжвідомчої комісії можуть
залучатися фахівці інших державних органів та представники громадських
організацій.
Формою роботи міжвідомчої комісії є засідання, які проводять щонайменше
один раз на місяць (за наявності документів для розгляду). Організацію
проведення засідань міжвідомчої комісії здійснює Мінветеранів України. Рішення
міжвідомчої комісії, що скріплюється гербовою печаткою Мінветеранів України,
протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття доводиться Мінветеранів
України до відома осіб, яких воно стосується.
Як нами було обгрунтовано вище, з огляду на Концепцію оптимізації
системи центральних органів виконавчої влади, діяльність зазначеної комісії
належить до невластивих повноважень Мінветеранів України, тому існує потреба
у передачі повноважень щодо координації її діяльності до відома Державної
служби у справах ветеранів та учасників антитерористичної служби.
Підсумовуючи цей підрозділ, відзначимо, що інституційний механізм
адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході
Україні становлять органи публічної адміністрації, до яких відносяться: органи
виконавчої

влади,

та

суб’єкти

з

делегованими

виконавчою

владою
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повноваженнями; органи місцевого самоврядування; та суб’єкти, які створені
органами державної влади, які не належать до жодної з гілок влади, але беруть
участь у забезпеченні статусу учасників бойових дій на Сході України.
Слід зазначити, що програми соціального захисту учасників бойових дій на
Сході України реалізуються місцевими державними адміністраціями та органами
місцевого самоврядування, які можуть надавати додаткові гарантії соціального
захисту. Виключні повноваження щодо надання статусу учасника бойових дій на
Сході належать комісіям з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками
бойових дій та міжвідомчій комісії.
Запропоновано запровадити проативну процедуру щодо отримання статусу
учасника бойових дій на Сході України для військовослужбовців, поширивши на
нею дію проекту Закону України «Про адміністративну процедуру», що створить
підстави для скасування чинності норми абз. 4 п. 8-1 Порядку надання та
позбавлення статусу учасника бойових дій про позбавлення статусу учасника
бойових дій за заявою особи.
На додаток, в рамках реформування системи центральних органів
виконавчої влади пропонуємо позбавити Міністерство у справах ветеранів
України та Міністерство соціальної політики України функцій з реалізації
державної політики, серед яких ведення реєстру (обидва міністерства) та
діяльність міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів України. Для
виконання означених повноважень вважаємо за доцільне відновити діяльність
Державної служби у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції.
2.2 Правове регулювання діяльності органів публічної адміністрації
щодо адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових дій
на Сході України
Правові норми, які регулюють діяльність органів публічної адміністрації
щодо забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України, містяться в
нормативно-правових

актах

різної

юридичної

сили

й

різних

суб’єктів
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правотворчості. На нашу думку, їх доцільно розглянути у відповідності до ієрархії
нормативно-правовових актів, закріплених у статтях 91, 106, 113 Конституції
України, а саме: Конституція, закони та підзаконні нормативно-правові акти
відповідно Президента України, уряду, центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
Найвищим джерелом в ієрархії джерел правового забезпечення діяльності
органів публічної адміністрації щодо учасників бойових дій на Сході Україні є
Конституція України, а саме положення щодо:
- безпеки і життя людини, які визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю, а держава відповідає перед людиною за свою діяльність шляхом
утвердження і забезпечення прав і свобод людини, що пов’язано із захистом прав
учасників бойових дій як під час АТО/ООС, так і після (стаття 3);
- захисту

суверенітету

і

територіальної

цілісності

України,

що

є

найважливішими функціями держави; оборона України, захист її суверенітету,
територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили
України; забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України
покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи
держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Окрім того, держава забезпечує соціальний захист громадян України, які
перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових
формуваннях, а також членів їхніх сімей (ст. 17);
- весь розділ ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», серед
яких особливо можна виділити забезпечення соціального захисту (ст. 46) та
обов’язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України (ст. 65);
- напрямів діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування тощо.
Не менш важливе значення має Закон про ветеранів війни. Водночас,
проведений нами аналіз дозволяє стверджувати, що серед джерел правового
регулювання діяльності органів публічної адміністрації щодо забезпечення
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статусу учасника бойових дій на Сході України переважають підзаконні
нормативно-правові акти.
До прикладу, Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо
соціального захисту учасників антитерористичної операції» від 18 березня
2015 року № 150/2015 [155], згідно якого при місцевих органах виконавчої влади
та місцевого самоврядування в різних організаційно-правових формах створено
центри допомоги учасникам антитерористичної операції, які діють і дотепер.
Указом Президента України «Про Уповноваженого Президента України з питань
реабілітації учасників бойових дій» від 22 листопада 2018 року № 386/2018 [257]
в Офісі Президента утворено посаду Уповноваженого Президента України з
питань реабілітації учасників бойових дій, який проводить аналітичну роботу
щодо стану справ і причин виникнення проблем щодо реабілітації учасників
бойових дій на Сході України. Указом Президента України «Про Консультативну
раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України»
від 02 червня 2020 року № 209/2020 [221] на правах консультативно-дорадчого
органу утворено зазначену Раду, метою діяльності якої є захист прав, свобод і
законних інтересів ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників
України та учасників бойових дій на території інших держав, а також осіб,
незаконно утримуваних на тимчасово окупованій території України.
При цьому слід визнати, що серед підзаконних нормативно-правових актів в
регулюванні діяльності органів публічної адміністрації щодо забезпечення
статусу учасників бойових дій на Сході України, провідне місце займають акти
Кабінету Міністрів України, як от:
1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали
незалежність,

суверенітет

та

територіальну

цілісність

України

і

брали

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення» від 20 серпня 2014 року № 413 [204], що
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визначає уповноважені органи та їх компетенцію щодо надання та позбавлення
статусу учасника бойових дій особам, які приймали участь у АТО/ООС. Саме ця
постанова є документом, на підставі якого приймаються положення про
утворення комісій з питань розгляду матеріалів про надання та позбавлення
статусу учасника бойових дій на Сході України при державних органах, у
підпорядкуванні яких були військові частини, інші формування, в яких проходила
службу особа, а також положення про міжвідомчу комісію, яка утворюється при
Мінветеранів України.
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі посвідчень і
нагрудних знаків ветеранів війни» від 12 травня 1994 року № 302 [237] визначає
уповноважені органи, що видають «Посвідчення учасника бойових дій» і
нагрудний знак (п. 7 вказаної Постанови).
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виготовлення
бланків посвідчень і нагрудних знаків для ветеранів війни, членів їх сімей та
постраждалих

учасників

Революції

Гідності»

від

24 березня

2021 року

№ 245 [191] визначає механізм використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків, головним
розпорядником яких є Мінветеранів України.
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок надання та позбавлення
статусу учасника бойових дій осіб, які виконували бойове (службове) завдання із
захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах
безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями
інших держав і незаконними збройними формуваннями» від 03 березня 2020 року
№ 203 [203] визначає уповноважені органи та їх компетенцію щодо надання та
позбавлення статусу учасника бойових дій членам екіпажів кораблів, катерів,
суден забезпечення, літаків та вертольотів, особам, які, перебуваючи на борту
кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків (вертольотів) Збройних Сил
України, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії
України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних
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ситуацій, виконували бойове (службове) завдання із захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього
зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і
незаконними збройними формуваннями починаючи з 20 лютого 2014 року (п. 22
Закону про ветеранів війни). До таких органів відносяться комісії з питань
розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореними в
Міністерстві оборони України, Національній гвардії України, Службі безпеки
України, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній службі
України з надзвичайних ситуацій та міжвідомчій комісії при Мінветеранів
України (п. 3 вказаної Постанови).
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Єдиний державний реєстр
ветеранів війни» від 14 серпня 2019 року № 700 [157], яка передбачає створення
та ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни Мінветеранів України.
Зокрема, відповідно до п. 2 означеної Постанови, Мінветеранів України має
вносити до Єдиного державного реєстру ветеранів війни відомості про: ветеранів
війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників
війни); осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалих
учасників Революції Гідності; та членів сімей осіб, зазначених вище, та осіб, на
яких поширюється чинність Закону України »Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» [143].
Окрім того, відповідно до пунктів 3–4 зазначеної постанови Міністерству
соціальної політики, обласним, Київській міській, районним, районним у м. Києві
державним адміністраціям необхідно подати Мінветеранів України відомості про
перелічених вище осіб, які перебувають на обліку в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, та інформацію про
потребу та/або отримання соціальної допомоги згідно з визначеними пільгами з
відповідних баз даних. А Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ,
Міністерству охорони здоров’я, Міністерству розвитку громад та територій,
Міністерству юстиції, Офісу Генерального прокурора, Державній прикордонній
службі,

Державній

спеціальній

службі

транспорту,

Державній

службі
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спеціального зв’язку та захисту інформації, Державній службі з надзвичайних
ситуацій, Державній фіскальній службі, Державній службі з питань праці,
Державному центру зайнятості, Національній гвардії, Національній поліції,
Пенсійному фонду України, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки,
Управлінню державної охорони – відомості про ветеранів війни (учасників
бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників війни); осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалих учасників Революції
Гідності; та членів сімей осіб, зазначених вище, та осіб, на яких поширюється
чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», які перебувають на обліку у зазначених органах або закладах і
установах, що належать до сфери їх управління, крім відомостей, що становлять
державну таємницю.
При цьому строки подання вищезгаданої інформації в означеній постанові
не вказані, що спричиняє відтермінування запуску Єдиного державного реєстру
ветеранів війни. Реєстр знаходиться на стадії розробки.
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» від 29 січня 2003 року
№ 117 [156] уповноважує Мінсоцполітики України забезпечити внесення до
Реєстру інформацію про осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» (аб. 2 пп. 1 п. 3 Постанови), до категорії яких відносяться і учасники
бойових дій на Сході України, та подавати інформацію, що міститься в Реєстрі,
центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для
забезпечення надання пільг особам, які мають на них право.
Варто відмітити значну правотворчу роль Кабінету Міністрів України у
забезпеченні діяльності органів публічної адміністрації щодо соціального захисту
учасників бойових дій на Сході України. В зазначеній сфері Кабінетом Міністрів
України прийнято ряд нормативно-правових актів, серед яких:
- Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання соціального
захисту ветеранів війни та членів їх сімей» від 29 квітня 2016 року № 336 [26],
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якою затверджено повноваження міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги
в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб,
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», утвореній Мінветеранів України, щодо призначення та виплати
одноразової грошової допомоги членам сім’ї учасника бойових дій на Сході
України в разі загибелі (смерті).
- Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення
громадян доступним житлом» від 10 жовтня 2018 року № 819 [23] визначає
уповноважені органи, їхню компетенцію на кожному етапі отримання учасниками
бойових дій на Сході України державної підтримки для будівництва (придбання)
доступного житла.
- Постанова Кабінету Міністрів України «Питання забезпечення житлом
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України» від 18 квітня 2018 року № 2804 [105] визначає
Мінветеранів України головним розпорядником субвенції та відповідальним
виконавцем бюджетної програми щодо виплати грошової компенсації за належні
для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; порядок роботи
комісій з надання грошової компенсації, до складу яких входять представники
виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад,
структурних підрозділів районних, районних у м. Києві держадміністрацій з
питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку,
капітального будівництва, громадських об’єднань ветеранів антитерористичної
операції (за їх згодою).
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної
цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та
професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали
участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та
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Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до року» від 05 грудня
2018 року № 1021 [161] визначає цілі та характер взаємодії органів публічної
адміністрації, зокрема Мінветеранів України, Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства культури, молоді та спорту, Національної гвардії України,
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, Служби безпеки України (за згодою), Управління державної охорони
України (за згодою), Служби зовнішньої розвідки України (за згодою), місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за згодою), а також
об’єднань громадян (за згодою), міжнародних організацій (за згодою) щодо
виконання завдань програми, координатором якої є Мінветеранів України.
Окрім того, саме постановами Кабінету Міністрів України регулюється
важливий напрям діяльності органів публічної адміністрації щодо адаптації
учасників бойових дій на Сході України до повноцінного цивільного життя, як
санаторно-курортне лікування, серед яких:
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної
операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням» від 31 березня
2015 року

№ 200 [192],

яка

визначає

Мінветеранів

України

головним

розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем програми
санаторно-курортного лікування, а також визначає взаємодію органів соціального
захисту та територіальних органів Мінветеранів України щодо обсягу потреби у
бланках посвідчень і нагрудних знаках за формою, затвердженою Мінветеранів
України.
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян
структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних,
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районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних
у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад» від 22 лютого 2006 року
№ 187 [201], котра визначає механізм забезпечення учасників бойових дій на
Сході України санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів
структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних,
районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних
у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, а також випадки забезпечення
путівками органами охорони здоров’я та Фондом соціального страхування.
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким
категоріям громадян» від 17 червня 2004 року № 785 [197] визначає порядок
надання учасникам бойових дій на Сході України компенсації вартості
самостійного санаторно-курортного лікування, що здійснюється структурними
підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм.
Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських
рад міст обласного значення, районних у містах у разі їх утворення (крім мм.
Києва та Севастополя) рад, а грошова компенсація особам, які перебувають на
обліку в органах Міністерства оборони України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони України,
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та
Державної фіскальної служби України, – проводиться у порядку, визначеному
Мінсоцполітики України разом з Міністерством фінансів України та Державною
казначейською службою України.
Зазначений напрям потребує вдосконалення та моніторингу якості надання
послуг органами публічної адміністрації, про що докладніше нами буде зазначено
далі.
Професійна адаптація є ще одним важливим напрямом діяльності органів
публічної адміністрації, що забезпечує перехід учасників бойових дій на Сході
України до цивільного життя, що також врегульований постановами Кабінету
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Міністрів України, серед них:
- Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку організації
соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб,
які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, та постраждалих учасників Революції Гідності» від 21 червня 2017 року
№ 432 [205], яка визначає механізм організації освітніми установами та органами
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з
питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій, структурними підрозділами з питань соціального
захисту

населення

районних,

районних

у

мм.

Києві

та

Севастополі

держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх
утворення) рад заходів із соціальної та професійної адаптації учасників бойових
дій на Сході України.
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної
операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів
сімей загиблих (померлих) таких осіб» від 31 березня 2015 року № 179 [193],
згідно якої Мінветеранів України визначено головним розпорядником бюджетних
коштів і відповідальним виконавцем, а розпорядниками бюджетних коштів
нижчого рівня є орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні
підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, структурні підрозділи з питань
соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм.
Києва та Севастополя) рад, а також визначено порядок взаємодії Мінветеранів
України, органів соціального захисту та Державної казначейської служби
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України.
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання державної цільової
підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та
вищої освіти» від 23 листопада 2016 року № 9754 [227], яка визначає центральні
органи виконавчої влади, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські
державні

адміністрації

відповідальними

за

виконання

державними

та

комунальними закладами освіти, що належать до сфери їх управління або
передані на фінансування з відповідних місцевих бюджетів, надання державної
цільової підтримки учасникам бойових дій на Сході України для здобуття
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які
навчаються у державних або комунальних закладах професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої та вищої освіти за рахунок та в межах видатків,
передбачених на зазначені цілі у кошторисах закладів освіти, затверджених в
установленому порядку.
Порядок забезпечення органами публічної адміністрації професійної
адаптації учасників бойових дій на Сході України потребує вдосконалення, про
що ми зазначимо у наступному розділі роботі.
Психологічна реабілітація є першочерговим складовим компонентом
успішного адаптаційного періоду для учасників бойових дій на Сході України,
проходження якої мають забезпечити органи публічної адміністрації, що
врегульовано постановами Кабінету Міністрів України, зокрема:
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
проведення психологічної реабілітації

постраждалих учасників Революції

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» від 27 грудня
2017 року № 1057 [207] встановлює порядок взаємодії органів соціального
захисту та суб’єкта надання послуг із психологічної реабілітації, чиї послуги
відповідають вимогам, затвердженим Мінветеранів України, щодо організації
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проходження психологічної реабілітації учасником бойових дій на Сході України.
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності,
учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» від 12 липня
2017 року № 497 [194] визначає порядок взаємодії органів соціального захисту
населення, суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації та Мінветеранів
України щодо використання коштів за проходження психологічної реабілітації
учасниками бойових дій на Сході України.
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
виплати грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників
Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали
заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до
суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад»
від 23 серпня 2016 року № 528 [196] визначає порядок виплати вартості проїзду
до суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації та назад структурними
підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм.
Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у
містах (у разі їх створення) рад.
Однак зазначені нормативно-правові акти містять недоліки у забезпеченні
надання психологічної допомоги учасникам бойових дій на Сході України, про які
йтиметься далі у роботі.
Правове регулювання діяльності органів публічної адміністрації щодо
забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України здійснюється також
нормативно-правовими актами міністерств. Так, наказ Міністерства у справах
ветеранів України «Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з
питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати
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одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера
і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» від 26 лютого 2021 року № 43 [184]
визначає правові підстави, періодичність та порядок діяльності міжвідомчої
комісії. До складу міжвідомчої комісії входять представники Міністерства у
справах ветеранів України, Міністерства оборони України, Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Національної поліції
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної прикордонної служби
України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, Офісу
Генерального прокурора, Управління державної охорони України, Адміністрації
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, Державної фіскальної служби України.
Наказ Мінветеранів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного
реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення» від 20 жовтня 2020 року № 208 [190]
визначає механізм формування та ведення Реєстру Мінветеранів України, а також
надання відомостей з нього. При цьому у згаданому наказі зазначається, що
ведення Реєстру забезпечується до початку функціонування Єдиного державного
реєстру ветеранів війни.
Наказом Мінветеранів України «Про затвердження Вимог до суб’єктів
надання послуг із психологічної реабілітації» від 28 грудня 2020 року № 245 [160]
визначено кваліфікаційні вимоги до фахівців з надання послуг із психологічної
реабілітації

суб'єкта

надання

послуг,

вимоги

до

матеріально-технічного

забезпечення суб'єкта надання послуг та вимоги до суб'єктів надання послуг, які
надають послуги із забезпечення проживання та харчування учасника бойових дій
на Сході України.
Міністерство освіти і науки України кожного року видає наказ, на підставі
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якого відбувається зарахування учасників бойових дій на Сході України до вищих
навчальних закладів освіти. До прикладу, Наказ Міністерства освіти і науки
України «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої
освіти в 2021 році» від 15 жовтня 2020 року № 1274 [212], який визначає порядок
пільгового зарахування учасників бойових дій на Сході України до закладів вищої
освіти.
Оскільки рішення про надання та позбавлення статусу учасника бойових дій
на Сході України приймається комісіями при законно створених військових
формуваннях України, то і регулюється ця процедура наказами відповідних
органів публічної адміністрації, як от:
- наказом Міністерства оборони України «Про затвердження Положення
про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про
визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та Інструкції про порядок
видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій,
нагрудних знаків «Ветеран війни – учасник бойових дій» та листів талонів на
право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості» від
16 квітня 2020 року № 122 [170];
- наказами Міністерства внутрішніх справ України: «Про затвердження
Положення про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань
розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни» від
23 травня 2019 року № 395 [180]; «Про затвердження Положення про комісію
Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни» від 06 листопада
2018 року № 887 [173]; «Про затвердження Положення про комісію Національної
поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових
дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників
Національної поліції України» від 23 травня 2016 року № 405 [182]; «Про
затвердження Положення про комісію Адміністрації Державної прикордонної
служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових
дій, учасниками війни» від 15 квітня 2019 року № 281 [171]; «Про затвердження
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Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками
бойових дій у Державній службі України з надзвичайних ситуацій та Інструкції
про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран
війни – учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних
квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості в Державній службі України з
надзвичайних ситуацій» від 22 грудня 2018 року № 1048 [175];
- наказом Міністерства інфраструктури України

«Про затвердження

Положення про комісію Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту
з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій» від
12 вересня 2017 року № 305 [172];
- наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України «Про затвердження Положення про Комісію з питань
розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту інформації України та Інструкції про порядок
видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни –
учасник бойових дій» і листів талонів на право одержання ветераном війни
проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту інформації України» від 06 лютого 2019 року
№ 63 [176];
- наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про
комісію Міністерства юстиції України з питань розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби
України» від 24 грудня 2014 року № 2164/5 [181];
- наказом з Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення
про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у
Державній фіскальній службі України» від 14 листопада 2016 року № 957 [177];
- наказом Центрального управління Служби безпеки України «Про
затвердження Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій у Службі безпеки України» від 10 січня 2018 року
№ 30 [178];
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- наказом Служби зовнішньої розвідки України «Про затвердження
Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками
бойових дій у Службі зовнішньої розвідки України та Інструкції про порядок
видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни –
учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50відсотковою знижкою їх вартості у Службі зовнішньої розвідки України» від
19 серпня 2015 року № 302 [174];
- наказом Управління державної охорони України «Про затвердження
Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників
бойових дій в Управлінні державної охорони України та Інструкції про порядок
видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни –
учасник бойових дій» і листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50відсотковою знижкою їх вартості в Управлінні державної охорони України» від
11 серпня 2014 року № 485 [179];
- наказом Офісу Генерального прокурора України «Про затвердження
Положення про комісію Офісу Генерального прокурора з питань розгляду
матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок
видачі, вилучення або визнання недійсними Офісом Генерального прокурора
посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків» від 09 червня
2020 року № 269 [183].
Діяльність органів публічної адміністрації щодо забезпечення статусу
учасника бойових дій на Сході України регулюється також рішеннями
Конституційного суду України та Верховного Суду. Так, 27 лютого 2020 року
Конституційний суд України прийняв рішення у справі за конституційним
поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) окремого положення п. 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні
положення» Бюджетного кодексу України [279], в якому оспорювалась прив’язка
щодо соціальних виплат учасникам бойових дій на Сході України до наявних
фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів
загальнообов’язкового

державного

соціального

страхування.

Визнання
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неконституційним внесення зазначених змін призвело до скасування останніх та
надання повного соціального пакету органами публічної адміністрації (органами
соціального захисту та іншими органами, що є виконавцями за різними
бюджетними програмами) особам, зазначеним у Законі про ветеранів війни.
Постановою Верховного Суду України у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду у справі № 823/795/17 від 22 березня 2018 року [111] суд
касаційної інстанції залишив касаційну скаргу Державної фіскальної служби
України без задоволення, а судові рішення - без змін, оскільки суди попередніх
інстанцій обґрунтовано зазначили про наявність у позивача права на отримання
статусу учасника бойових дій на Сході України як особи, яка безпосередньо брала
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а відмову у
наданні зазначеного статусу протиправною.
Прикладом так званих позовів щодо соціального забезпечення учасників
бойових дій на Сході України є судові рішення за зразковою справою Верховного
Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 16 травня
2019 року у справі № 620/4218/18, де серед типових фактичних підстав спору
визначено відносини, які виникли між учасником бойових дій на Сході України і
військовою частиною щодо проходження ним публічної (військової) служби,
ненарахування та невиплати грошової компенсації відпустки як учаснику бойових
дій на Сході України. Рішення за типових обставин приймається на користь
учасника бойових дій на Сході України.
Так, за зразковою справою на користь учасника бойових дій на Сході
України було прийнято рішення Донецького окружного адміністративного суду у
справі № 200/9135/20-а від 01 березня 2021 року [276]. Учасник бойових дій на
Сході України звернувся із позовом до Донецького зонального відділу Військової
служби правопорядку щодо не нарахування та невиплати позивачу грошової
компенсації за невикористані календарні дні додаткової відпустки як учаснику
бойових дій на Сході України за 2019 рік, виходячи з грошового забезпечення
станом на день звільнення з військової служби 08 квітня 2019 року. Суд
задовольнив адміністративний позов в повному обсязі, зобов’язав Донецький
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зональний відділ Військової служби правопорядку Міністерства оборони України
повністю виплатити грошову компенсацію позивачу – учаснику бойових дій на
Сході України за зазначений період.
Що ж до практики Європейського суду з прав людини, яка відповідно до
ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду» від 23 лютого 2006 року [128] є джерелом права в Україні,
то особи мають право звернутися до Європейського суду з прав людини в частині
оскарження невизнання їх учасниками бойових дій на Сході України та
належного соціального забезпечення після використання усіх можливостей
національної судової системи. Однак на сьогодні такі позови до Європейського
суду з прав людини відсутні.
Підсумовуючи, зазначимо, що правове регулювання діяльності органів
публічної адміністрації щодо забезпечення набуття та реалізації статусу учасника
бойових дій на Сході України здійснюється Конституцією, Законом України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та підзаконними
нормативно-правовими актами (серед яких значний масив становлять акти
міністерств та державних органів спеціального призначення, що забезпечують
державну безпеку України), рішеннями Конституційного суду України та
Верховного Суду.
2.3 Можливі

напрями

удосконалення

адміністративно-правового

забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України з урахуванням
зарубіжного досвіду
Події, що розгорнулися на Сході України, стали своєрідним викликом та
перевіркою суспільства на готовність до рішучих дій як безпосередньо у
військовій, так і в законодавчій сфері України. Питання адміністративноправового забезпечення статусу учасників бойових дій на Сході України було, є
та буде залишатися актуальним, оскільки постійна ротація військовослужбовців
та добровольців зумовлює доволі великий щорічний приріст зазначеної категорії
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осіб у порівнянні з іншими категоріями. Так, до прикладу, станом на 01 лютого
2021 року загальна кількість учасників бойових дій на Сході України в Єдиному
реєстрі учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення становить 405 711 осіб, і за 2020 рік їх стало
на 27 293 осіб більше [295].
Відтак, одним із перспективних напрямів вдосконалення адміністративноправового забезпечення статусу учасників бойових дій на Сході України є
повноцінний запуск онлайн системи інформаційних сервісів «е-Ветеран», через
яку особа зможе самостійно, без відвідування органів соціального захисту обрати
заклад та забронювати путівку до необхідних закладів санаторно-курортного
лікування та закладів психологічної реабілітації, отримати доступну інформацію
щодо соціального забезпечення ветеранів війни, щодо територіальних органів
Мінветеранів України, ветеранських громадських об’єднань, органів місцевого
самоврядування,

ветеранського

бізнесу,

курсів,

семінарів,

професійної

перепідготовки та вищих навчальних закладів для здобуття освіти. В рамках
системи «е-Ветеран» передбачається переведення сервісу в мобільний додаток та
створення електронної версії посвідчення ветерана, де, до прикладу, можна буде
за допомогою QR-коду валідувати статус ветерана війни під час проїзду у
громадському транспорті. Але при цьому за кожним учасником бойових дій на
Сході України варто залишити право вибору: користуватись паперовим
посвідченням чи його електронною версією, аби очікувані начебто прогресивні
зміни не були знівельовані фактично позитивною дискримінацією.
В рамках політики «єдиного вікна» у 2018 році Мінветеранів України
презентував проєкт «Ветеранський простір» (Veteran Hub, Будинок ветеранів) –
своєрідну платформу надання послуг ветеранами ветеранам по принципу «рівний
рівному», зокрема психологічної, юридичної допомоги, послуги щодо освіти,
перепідготовки та працевлаштування – для військовослужбовців, ветеранів війни
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та членів їхніх сімей, а також сімей загиблих з метою повернення ветерана війни
до цивільного життя та задля допомоги в складних життєвих обставинах.
На сьогодні Ветеранські простори створені в 14 областях України, а в
стратегічних планах Мінветеранів України масштабувати такий досвід на всю
територію Україну. Докладну інформацію стостовно вже діючих Ветеранських
просторів та тих, які у пройцесі створення, можна знайти на офіційному сайті
Мінветеранів України [8]. Мінветеранів України розробило та затвердило
методичні рекомендації щодо створення та діяльності ветеранських просторів, де
вказано з яких приміщень вони мають складатись, які фахівці там працюватимуть
та

які

послуги

надаватимуть.

Зокрема,

п. 1.6

розділу ІІ

зазначеного

документу [165] рекомендує розміщення територіальних органів Мінветеранів
України спільно з ветеранськими просторами, у виділених для таких цілей
приміщеннях. Варто зазначити, що надання послуг ветеранам війни у форматі
поєднання ветеранських просторів та територіальних органів Мінветеранів
України налагодить співпрацю між даними інститутами та покращить зв’язок
«ветеран війни – орган публічної адміністрації в сфері забезпечення прав
учасників бойових дій на Сході України», що свою чергу, скоротить час
очікування послуги та зменшить рівень тривожності ветеранів війни.
Як вже зазначалось раніше, на виконання Указу Президента України від
18 березня 2015 року № 150/2015 в адміністративно-територіальних одиницях
України були створені центри допомоги учасникам антитерористичної операції,
які різняться як формою організаційно-функціональної діяльності, так і спектром
надання послуг. Центри створюються як комунальне підприємство, як орган при
голові обласної державної адміністрації, як відділ чи підрозділ структурної
одиниці виконавчого органу влади тощо, діють за принципом «єдиного вікна»,
або консультаційного центру, або дорадчого органу [31]. Зазначені центри були
утворені для вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації
учасників АТО ще до утворення Мінветеранів України. З утворенням
Мінветеранів

України

як

центрального

органу

виконавчої

влади,

який

сконцентрувався виключно на потребах ветеранів війни та напрацював власний
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формат діяльності в сфері забезпечення статусу учасників бойових дій на Сході
України, виникає потреба оновлення усього інституційного апарату та
налагодження співпраці з профільним суб’єктом публічної адміністрації в даній
сфері.
Оскільки формат діяльності центрів надання допомоги учасникам АТО не
врегульований, на відміну від Методичних рекомендацій щодо створення та
діяльності ветеранських просторів, а Veteran Hub – це сучасні майданчики для
інтеграції учасників бойових дій на Сході України у цивільне життя, то останні
можуть повністю замінити центри допомоги учасникам антитерористичної
операції, що утворені відповідно до Указу Президента України від 18 березня
2015 року № 150/2015. Окрім того, можливість саме такої реорганізації юридично
існуючого Центру допомоги учасникам АТО, надавши йому приміщення,
фінансову підтримку та технічне забезпечення, розглядають у Полтавській
області. На робочій зустрічі першого заступника голови Полтавської обласної
ради, заступника голови обласної державної адміністрації та керівником проєктів
громадської спілки «Координаційна рада учасників АТО» запропоновано
підписати тристоронню угоду між громадською спілкою, обласною державною
адміністрацією та міською радою щодо фінансування діяльності «Ветеранського
простору можливостей» [296].
У зв’язку з цим, існує потреба у реорганізації центрів допомоги учасникам
АТО, створенні на їхній базі Ветеранських просторів та організацію роботи
виїзних мобільних груп на базі Ветеранських просторів з метою надання
уніфікованих послуг у всіх куточках країни. На додаток, на законодавчому рівні
необхідно закріпити правовий зв’язок Мінветеранів України та Ветаранських
просторів, які успішно функціонують на сьогоднішній день.
У

підрозділі 2.1 цього дисертаційного дослідження

інституційний

механізм

адміністративно-правового

ми розглянули

забезпечення

статусу

учасників бойових дій на Сході України, залишивши поза увагою, з огляду на
зміст поняття «органи публічної адміністрації», діяльність Уповноваженого
Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій (надалі –
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Уповноважений Президента України) та Консультативну Раду у справах
ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України. Зокрема, до
повноважень Уповноваженого Президента України входить моніторинг ситуації
щодо забезпечення реалізації права на реабілітацію, участь у підготовці проектів
відповідних нормативно-правових актів, експертизі законів, які надійшли на
підпис глави держави, законопроектів з означених питань тощо. Уповноважений
Президента України спілкується на передовій з учасниками АТО/ООС, враховує
крайню потребу їхньої психологічної та фізичної реабілітації, здійснює робочі
поїздки до госпіталей, лікарень, що здійснюють реабілітацію учасників бойових
дій на Сході України.
Консультативна Рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих)
захисників України як консультативно-дорадчий орган при Президентові України
створена Указом Президента України від 02 червня 2020 року № 209/2020 [221],
основне її завдання – напрацювання загальнонаціонального плану роботи із
подолання проблем ветеранів війни та сімей загиблих військових.
Відповідно до ст. 3 Положення про неї, Консультативна Рада у справах
ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України здійснює
системний аналіз ситуації щодо соціального захисту ветеранів війни, членів сімей
загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території
інших держав, а також осіб, незаконно утримуваних на тимчасово окупованій
території

України;

здійснює

підготовку,

розгляд

законопроектів,

які

пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради
України і стосуються питань соціального захисту ветеранів війни, членів сімей
загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території
інших держав, осіб, незаконно утримуваних на тимчасово окупованій території
України, а також проектів актів Президента України з цих питань тощо [236].
Віднедавна вона має регіональні відділення. Так, 04 січня 2021 року в Полтаві
утворено Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих
(померлих) захисників України при обласній державній адміністрації [250],
29 січня 2021 року в Кіровограді – Консультативну раду у справах ветеранів
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війни, сімей загиблих (померлих) захисників України [37], 15 березня 2021 року в
Харкові – регіональну Консультативну Раду у справах ветеранів війни, сімей
загиблих (померлих) захисників України [260].
Також, з 2014 по 2019 роки, з метою сприяння досягненню громадянської
злагоди, деескалації напруги, забезпечення безпеки громадян та недопущення
посягань на здоров’я і життя мирного населення в Донецькій та Луганській
областях, припинення посягань на суверенітет і територіальну цілісність України
та впровадження мирного плану Президента України щодо врегулювання ситуації
на сході України, Указом Президента України від 17 червня 2014 року
№ 533 [256] на громадських засадах функціонувала посада Уповноваженого
Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській
областях.
З утворенням Мінветеранів України, до компетенції якого належить
формування та реалізація державної політики у сфері соціального захисту
ветеранів війни, зокрема щодо реабілітації учасників бойових дій на Сході
України (п.1 ст. 3 Положення про Міністерство у справах ветеранів), постала
питання доцільності – з огляду на проблему дублювання повноважень –
діяльності Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників
бойових дій. Вважаємо, що з часом зазначена посада стане:
-

або однією із структурних одиниць Мінветеранів України;

-

або увійде до складу/стане окремою консультативно-дорадчою

посадою при міністерстві (на кшталт, Ради ветеранів, Громадської ради та Ради
родин загиблих);
-

або буде скасована (на зразок, Уповноваженого Президента України з

мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях).
Серед завдань, визначених у Положенні про Консультативну Раду у справах
ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України, слід виокремити
участь в установленому порядку у вирішенні питань, що виникають під час
організації розшуку та повернення військовополонених, незаконно утримуваних
громадян України, пошуку зниклих безвісти, поховань та перепоховань останків
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військовослужбовців, що загинули (померли) внаслідок безпосередньої участі в
бойових діях під час захисту Батьківщини (п. 5). На нашу думку, означені
повноваження дублюються з повноваженнями правоохоронних органів, а в
частині надання інформації щодо таких осіб – із повноваженнями Мінветеранів
України як органу, що формує та реалізує державну політику щодо соціального
захисту усіх учасників відсічі збройної агресії на Сході України. Адже у
Положенні про Мінветеранів України зазначено, що Мінветеранів України сприяє
здійсненню заходів щодо звільнення військовополонених та заручників, пошуку
зниклих безвісти у зв’язку із війнами та локальними конфліктами, виконання
обов’язків військової служби, бере участь у вирішенні питань щодо соціальної та
професійної адаптації колишніх військовополонених, які повернулися на
Батьківщину (абз. 6 пп. 9 п. 4).
Окрім того, питаннями звільнення полонених, заручників та віднайдення
зниклих безвісти у зоні проведення АТО займався Міжвідомчий центр з питань
звільнення полонених та пошуку зниклих безвісти при Службі безпеки України, а
з 08 квітня 2019 року і до теперішнього часу – Об’єднаний центр з координації
пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Крім того, у
2020 році Міністерство закордонних справ України запустило платформу для
координації міжнародних дій зі звільнення політичних в’язнів Російської
Федерації.
На додаток, на зразок утворення центрів допомоги учасникам АТО
відповідно до Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150,
регіональні відділення Консультативної Ради у справах ветеранів війни, сімей
загиблих (померлих) захисників України додатково розширюють й так доволі
розгалужений інституційний механізм адміністративно-правового забезпечення
статусу учасників бойових дій на Сході України.
Потребує вдосконалення і правове забезпечення діяльності органів
публічної адміністрації, наділених повноваженнями по наданню та реалізації
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статусу учасника бойових дій на Сході України. У зв’язку з необхідністю
приведення норм Закону щодо ветеранів війни до сучасних потреб пропонуємо
розглянути два законопроєкти, які наразі перебувають на розгляді Верховної Ради
України: проєкт Закону «Про статус ветеранів та членів сімей загиблих
(померлих) Захисників України та ветеранів» від 29 квітня 2020 року № 3407
(надалі – Законопроєкт № 3407) [248] та проєкт Закону «Про статус осіб, які
сприяли захисту Батьківщини, та осіб, постраждалих внаслідок збройних
конфліктів» від 29 квітня 2020 року № 3408 (надалі – Законопроєкт № 3408) [249].
Так, в Законопроєкті № 3407, як і в діючому Законі про ветеранів війни,
ветеранами визнаються особи, які безпосередньо брали участь у бойових діях під
час захисту Батьківщини або на території інших держав. Відповідно до
Законопроєкту № 3407 до ветеранів відносяться учасники бойових дій,
постраждалі учасники Революції Гідності, ветерани з інвалідністю, ветерани
посмертно. Тобто, ініціатори Законопроєкту № 3407 пропонують внести до
переліку ветеранів війни нову категорію – ветерани війни посмертно, а також
постраждалих учасників Революції Гідності, яких у теперішній редакції Закону
про ветеранів війни віднесено в окрему категорію. Стаття 10 Закону про ветеранів
війни, як і Законопроєкт № 3407, передбачає перелік осіб, на яких поширюється
чинність Закону про ветеранів війни, та який надається особам з сім’ї учасника
бойових дій на Сході України, які загинули або померли. На нашу думку, статус
«ветеран війни посмертно» варто включити до переліку ветеранів війни з метою
вшанування пам’яті загиблого ветерана війни.
Віднесення постраждалих учасників Революції Гідності до учасників
бойових дій є цілком необхідним та юридично послідовним кроком, адже
відповідно до діючого законодавства постраждалі учасники Революції Гідності є
єдиною категорією осіб, прирівняною до учасників бойових дій, які отримують
пільги відповідно до ст. 12 Закону про ветеранів війни. Постраждалим учасникам
Революції Гідності надається статус осіб з інвалідністю внаслідок війни (п. 10
ст. 7), на сім’ї постраждалих учасників Революції Гідності поширюється чинність
Закону про ветеранів війни (абз.14 ст. 10). Таким чином, законодавець де-факто
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прирівняв постраждалих учасників Революції Гідності до учасників бойових дій,
але де-юре не закріпив їх у переліку учасників бойових дій в статті 6 Закону про
ветеранів війни.
Що прикметно, з переліку ветеранів у Законопроєкті № 3407 виключено
таку категорію, як учасники війни. Відповідно до п. 2.2 Перехідних положень
Законопроєкту №3408 учасників війни пропонується прирівняти до тих осіб, які
сприяли захисту Батьківщин. Ми погоджуємося з позицією авторів щодо
виключення учасників дій з переліку ветеранів війни, однак маємо власну
позицію на рахунок Законопроєктів № 3407 та № 3408, яку висловимо після
аналізу усіх її положень стосовно учасників бойових дій на Сході України.
Учасники війни відповідно до п. 13 ст. 8 Закону про ветеранів війни – це
працівники підприємств, установ, організацій, які

залучалися

та брали

безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її
проведення, у порядку, встановленому законодавством, які залучалися та брали
безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених заходів, у порядку, встановленому
законодавством. Тобто особи, які були відряджені до зони АТО/ООС та не
отримали поранень. Законопроєкт № 3408 пропонує розширити категорію осіб,
які сприяли захисту Батьківщини, шляхом внесення таких осіб, як:
1)

військові капелани, що забезпечували задоволення релігійних потреб

особового складу сил безпеки та оборони, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, у порядку, встановленому
законодавством, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення
зазначених заходів, у порядку, встановленому законодавством;
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2)

медичні працівники, які надавали медичну допомогу, перебуваючи

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у
порядку, встановленому законодавством, які залучалися та брали безпосередню
участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період
здійснення зазначених заходів, у порядку, встановленому законодавством;
3)

особи, які залучалися операторами протимінної діяльності до

виконання заходів у сфері протимінної діяльності відповідно до Закону України
«Про протимінну діяльність в Україні», які здійснювали розмінування на
території проведення антитерористичної операції та (або) залучалися до
забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період
здійснення зазначених заходів.
Як відомо, військові капелани законодавчо згадуються лише у чинному
Положенні про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних
Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від
14 грудня 2016 року № 685 [189]. У вересні 2020 року у Верховній Раді України
зареєстровано проект Закону № 4148 про військове капеланство у Збройних
Силах України. Вважаю, що військових капеланів необхідно додати до категорії
осіб, до якої входять учасники війни.
Позитивним є виокремлення медичних працівників, які виконували свої
професійні обов’язки у зоні проведення АТО/ООС та на даний час залишилися
поза правовим полем. Однак відкритим залишається питання, до якої категорії
осіб віднести медичних працівників: до осіб, які сприяли захисту Батьківщини, чи
до учасників бойових дій. На нашу думку, медичні працівники, що надавали
медичну

допомогу

на

території

проведенням

АТО/ООС,

безперечно,

заслуговують на віднесення їхнього статусу на законодавчому рівні до категорії
учасників війни, оскільки до учасників бойових дій медичні працівники не

163

відносяться відповідно до міжнародного поняття комбатанта, яке було
проаналізовано нами в попередньому розділі дисертації та яке є синонімічним
поняттю «учасника бойових дій» в українському законодавстві, бо не підпадають
під основні ознаки, зокрема відкрите носіння зброї як під час воєнного зіткнення,
так і під час розгортання в бойові порядки.
Щодо третьої категорії осіб, яких пропонується прирівняти до осіб, які
сприяли захисту Батьківщини, то відповідно до п. 11 ст. 6 Закону про ветеранів
війни особи, які у складі груп піротехнічних робіт (груп розмінування) залучалися
до

безпосереднього

виконання

завдань

щодо

розмінування

(виявлення,

знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів на території України,
та особи, які на мінних тральщиках брали участь у траленні бойових мін у
територіальних і нейтральних водах у воєнний і повоєнний час, вже віднесені до
ветеранів війни, а саме учасників бойових дій, без уточнення місця проведення
зазначених робіт. Підтримуємо дійсну редакцію Закону про ветеранів війни щодо
зазначених осіб.
Слід звернути увагу, що у Законопроєкті № 3408 усі особи, які сприяли
захисту Батьківщини, територіально пов’язані з проведення АТО/ООС. Це є,
беззаперечно, позитивним моментом, однак в масштабі майбутнього Закону, що
поширюватиме дію на усіх осіб, які тим чи іншим чином сприяли захисту
Батьківщини, час та локація не обмежуються лише зоною АТО/ООС. Таким
чином, Законопроєкт № 3408 залишає поза увагою осіб, які сприяли захисту
Батьківщини у період Другої світової війни та які на контрактній основі
направлялися на роботу в держави, де велися бойові дії, але ці особи не входили
до складу обмеженого контингенту радянських військ.
За визначенням Закопроєкту № 3408 постраждалі внаслідок збройних
конфліктів – це особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення,
контузії, каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, одержаних від вибухових
речовин, боєприпасів і

військового озброєння на території проведення

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
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Донецькій та Луганській областях до 01 грудня 2014 року, а з 01 грудня
2014 року – на території проведення антитерористичної операції, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в
населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, під час проведення
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях. Тобто в даному випадку ми говоримо лише
про тих, хто отримав інвалідність на війні. Такі особи за чинним законодавством
прирівнюються до ветеранів війни, а саме осіб з інвалідністю внаслідок війни (ч. 2
п. 4 ст. 7 Закону про ветеранів війни). Підтримуємо дійсну редакцію Закону про
ветеранів війни щодо зазначених осіб.
Ще один момент, який привертає увагу, є заміна терміну «ветеран війни» на
термін «ветеран». Такий підхід дійсно є більш поширеним серед країн з активним
проветеранським рухом. На додаток, у назві профільного центрального органу
виконавчої влади теж не міститься словосполучення «ветеран війни», тому на
перший

погляд,

видається

цілком

логічним

«осучаснити»

радянську

термінологію. Однак саме радянське минуле і є тим ключовим фактором, що
відрізняє нас від інших країн європейського спрямування. Правовий статус
ветеранів праці визначається на підставі Закону України «Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»
від 16 грудня 1993 року № 3721-XII [232], а не Закону про ветеранів війни.
Ветеранами праці опікується Міністерство соціальної політики України, а не
Мінветеранів України. Такі країни пострадянського простору з аналогічними
збройними конфліктами за участю Росії, як от Грузія та Республіка Молдова,
також оперують поняттями «ветеран війни». Нагадаємо, в Республіці Молдова діє
єдиний Закон «Про ветеранів», в якому серед категорій ветеранів є як ветерани
війни, так і ветерани праці. Законом Грузії «Про ветеранів війни та Військових
Сил» визначено осіб, які підпадають під категорію ветерана війни.
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Окрім того, правовий статус таких категорій, як ветерани військової
служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції,
ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани
Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного
захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, визначаються Законом України «Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і
деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24 березня 1998 року № 203/98ВР [247] та надається громадянам України аж ніяк не за їхню участь у захисті
Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав, а до прикладу, за
бездоганну військову службу у відповідності до критеріїв, встановлених
зазначеним законом.
Таким чином, не варто заміняти поняття «ветеран війни» на «ветеран»,
оскільки адаптація зарубіжного досвіду не повинна бути простим копіюванням.
Отже, можна дійти висновку, що Законопроєкти № 3407 та № 3408 в
контексті відсічі збройної агресії на Сході України видаються доволі
проблематичними. Ми не погоджуємось із пропозицією звузити перелік осіб, які
мають право на набуття статусу учасника бойових дій та осіб з інвалідністю
внаслідок війни за рахунок осіб, що займалися розмінуванням, та осіб, які зазнали
поранень під час розмінування, відповідно.
На нашу думку, чинний Закон про ветеранів війни є логічно побудованим та
відповідає міжнародним нормативним актам, зокрема і в сфері міжнародного
гуманітарного права. Хоча варто визнати, потреба у повному перезавантаженні
основного закону країни про ветеранів війни існує. Проте для приведення Закону
про ветеранів війни у відповідність до вимог сьогодення щодо категорій ветеранів
війни, на нашу думку, Мінветеранів України доцільно у співпраці з
Міністерством соціальної політики України провести «масштабний перепис»
людей, які підпадають під категорію учасників бойових дій, зазначених у
пунктах 1–16 Закону про ветеранів війни. Тому законодавство, що регулює
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правовий статус учасника бойових дій, на сьогодні, з урахуванням подій на Сході
України, варто лише доповнити.
Як убачається з вищевикладеного, відкритим до дискусії залишається
питання належності осіб до кола ветеранів війни, тому наші пропозиції
стосуватимуться саме кола осіб, яких варто віднести до категорії «ветеран війни».
На підставі аналізу міжнародного досвіду, який був розглянутий у попередньому
розділі, та погоджуючись з деякими пропозиціями, які, знаходяться на розгляді у
Верховній Раді України, пропонуємо виключити категорію «учасник війни» з
переліку ветеранів війни та розширити категорію «ветеран війни» включенням до
неї «постраждалих учасників Революції Гідності» та «ветеранів війни посмертно».
Для цього ч. 2 ст. 4 Закону про ветеранів війни пропонуємо викласти у такій
редакції:
«До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю
внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності та ветерани війни
посмертно.»
Також пропонуємо статтю 6 Закону про ветеранів війни доповнити
пунктом 24 наступного змісту:
«особи, які на виконання Закону України «Про встановлення державної
допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та
членам їх сімей» включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях
громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості,
легкі), але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за
медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.
Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб,
зазначених в абзаці першому цього пункту, визначається Кабінетом Міністрів
України.
Особи, яким було надано статус постраждалого учасника Революції
Гідності до набрання чинності зазначених змін, прирівнюються до статусу
учасників бойових дій.»
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Окрім цього, пропонуємо доповнити Закон про ветеранів війни статтею 6-1
наступного змісту:
«З метою вшанування пам’яті особам, зазначеним у статті 6 цього Закону,
які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров’я, а також яким посмертно присвоєно звання Герой України за
громадянську мужність, патріотизм, героїчне обстоювання конституційних засад
демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові,
виявлені під час Революції Гідності (далі – Герої Небесної Сотні) статус ветерана
війни може бути присвоєно посмертно».
По-друге, з урахуванням запропонованих нами вище змін щодо належності
учасників війни до осіб, на яких поширюється чинність Закону про ветеранів
війни, та з урахуванням 13 категорій осіб, які за чинною редакцією підпадають до
учасників війни, пропонуємо доповнити частину 2 пункту 5 статті 10 Закону про
ветеранів війни щодо учасників війни наступними пунктами:
«14) медичні працівники, які надавали медичну допомогу, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у
порядку, встановленому законодавством, які залучалися та брали безпосередню
участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період
здійснення зазначених заходів, у порядку, встановленому законодавством;
15) військові капелани, що забезпечували задоволення релігійних потреб
військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань,
утворених або визнаних відповідно до законів України порядку, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у
порядку, встановленому законодавством, які залучалися та брали безпосередню
участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
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та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період
здійснення зазначених заходів, у порядку, встановленому законодавством.
Порядок надання статусу учасника війни особам, зазначеним в пунктах 14
та 15 частини 2 статті 10, визначається Кабінетом Міністрів України».
Для всебічного правового забезпечення статусу учасника бойових дій на
Сході України потребує розгляду такий важливий розділ Закону про ветеранів
війни, як «Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту». Розділ ІІІ,
про який наразі йде мова, є надзвичайно важливим, адже саме він містить
вичерпний перелік пільг, який надається такій категорії ветеранів війни, як
учасники бойових дій. Саме соціальна захищеність є тим мірилом державної
підтримки, яка так потрібна для захисників незалежності та територіальної
цілісності нашої країни.
Слід зазначити, що у розділі ІІІ Закону про ветеранів війни з моменту його
прийняття (1992 рік) та до сьогодні в різний час вносилося багато змін та
доповнень, щоб наблизити зазначений перелік до сучасних реалій. Однак, на нашу
думку, в законі залишилися норма, яка втратила свою актуальність, а саме право
на позачергове забезпечення продовольчими товарами поліпшеного асортименту
та промисловими товарами підвищеного попиту згідно з переліком та нормами,
що встановлюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (п. 27
ст. 12).
Продуктовий та продовольчий кошик учасника бойових дій на Сході
України складається з товару, що є у вільному продажу в магазинах, де кожна
партія (продовольчої та промислової продукції) має відповідну документацію:
сертифікати якості та відповідності, які контролюються на державному рівні.
Таким чином, правова норма щодо забезпечення товарами поліпшеного
асортименту та промисловими товарами підвищеного попиту в умовах ринкової
економіки є архаїчною та такою, що суперечить правилам вільної торгівлі.
Заслуговує на увагу ст. 7 Законопроєкту № 3704, де перераховані дійсно
актуальні потреби учасників бойових дій на Сході України. Так, п. 1 зазначеної
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статті Законопроєкту № 3704 містить розгорнутий перелік форм медичного
обслуговування, а саме гарантує учасникам бойових дій на Сході України «повну
оплату додатково до програми державних гарантій медичного обслуговування
населення медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:
а) екстреної медичної допомоги;
б) первинної медичної допомоги;
в) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
г) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
ґ) паліативної медичної допомоги;
д) медичної реабілітації.
Перелік таких медичних послуг та лікарських засобів затверджується
Кабінетом Міністрів України.»
Таким чином, одним пунктом Законопроєкту № 3704 узагальнили та
розширили одночасно пункти 1–2 існуючого переліку пільг Закону про ветеранів
війни. На нашу думку, саме таке формулювання є доречним, а специфікація щодо
надання конкретного виду медичної допомоги (як от зубопротезування) повинна
міститися у Порядках, затверджених Міністерством охорони здоров’я України
відповідно до закону.
До прикладу, п. 2 Законопроєкту № 3704 містить нову норму щодо
«позачергового направлення на лікування за кордон у разі необхідності надання
медичної допомоги та неможливості її надання в закладах охорони здоров'я
України», що вже є практикою для учасників бойових дій на Сході України, але
без належного законодавчого закріплення.
Окрім того, серед пільг присутні й такі, затребування яких учасниками
бойових дій на Сході України є високим, але з тих чи інших причин виконання –
низьким. До таких пільг відносяться:
-

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування

з дорогоцінних металів) (п. 2);
-

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням

необхідних спеціалістів (п. 9);
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-

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують

поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для
індивідуального

житлового

будівництва,

садівництва

і

городництва,

першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх
паливом (п. 14).
На додаток, у зв’язку із децентралізацією влади та делегуванням функції
виконання соціальних програм місцевим органам влади, на сьогоднішній день
надання

послуг

ветеранам

війни

кардинально

різниться

в

регіонах.

Проілюструємо це на прикладі оформлення земельних ділянок. Так, у
Дніпропетровській області створено «єдине вікно», куди достатньо звернутись
лише один раз, а згодом – отримати свідоцтво про право власності на земельну
ділянку [31]. У Львові міська влада прийняла «Про затвердження Програми про
захист інтересів осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність

України

і

брали

безпосередню

участь

в

антитерористичній

операції/операції об’єднаних сил, забезпеченні її проведення чи у здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,
забезпеченні їх здійснення, а також членів сімей таких осіб» зі змінами та
доповненнями, згідно якої вирішила запровадити матеріальну допомогу на
вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн, що надається
особам, які перебувають на черзі на отримання земельної ділянки і не отримували
житла у місті Львів [208].
В п. 3 Положення про Мінветеранів України зазначено, що до основних
завдань міністерства відноситься формування і реалізація державної політики у
сфері як надання статусу учасника бойових дій на Сході України, так і його
забезпечення. Тому на шляху до реалізації зазначених пільг (і не тільки) вважаємо
за необхідне надати можливість на державному рівні учасникам бойових дій на
Сході України застосувати альтернативні способи виконання приписів закону
щодо пільг. Один із таких методів є монетизація, тобто механізм надання пільг у
грошовій безготівковій формі та у готівковій формі, на які учасник бойових дій на
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Сході України має право, у порядку та розмірах, встановлених органами
публічної адміністрації. Практика монетизації пільг для учасників бойових дій на
Сході України на державному рівні вже застосовується у транспортній сфері,
сфері

комунальних

послуг,

та

місцевому

рівні

–

органами

місцевого

самоврядування, про що ми згадували вище. Однак перелік пільг для учасників
бойових дій на Сході України є в рази більшим, як і потреби ветеранів. Тому ми
вважаємо, що саме монетизація пільг є тим важливим соціальним кроком
назустріч учасникам бойових дій на Сході України, що потребує закріплення на
рівні Закону щодо ветеранів війни. Тому пропонуємо доповнити Закон про
ветеранів війни статтею 12-1 наступного змісту:
«Учасники бойових дій, зазначені у статті 6, мають право на отримання
повного або часткового грошового відшкодування пільг, зазначених у статті 12, у
безготівковій або готівковій формі.
Порядок та умови отримання грошового відшкодування пільг зазначеній
категорії громадян визначаються Кабінетом Міністрів України».
Окрім того, 28 травня 2021 року на розгляд Верховної Ради України був
поданий проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»» [138], відповідно до
якого пропонується Закон про статус ветеранів доповнити статтями 1-1–1-2
наступного змісту:
«Стаття 1-1. Державна політика соціального захисту ветеранів війни.
1. Система соціального захисту ветеранів війни — сукупність органів
державної влади, підприємств, установ, організацій, які взаємодіють між собою та
іншими системами державного управління з метою формування та реалізації
державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни.
2. Комплексний огляд системи соціального захисту ветеранів війни —
процедура оцінювання існуючого стану і готовності її складових до виконання
функціональних завдань соціального захисту ветеранів війни, за результатами
якої розробляються та уточнюються концептуальні документи розвитку системи
соціального захисту ветеранів війни та її складових, визначаються заходи,
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спрямовані

на

досягнення

органами

державної

влади,

підприємствами,

установами, організаціями, які взаємодіють між собою та іншими системами
державного управління з метою формування та реалізації державної політики у
сфері соціального захисту ветеранів війни, необхідних спроможностей в умовах
виникнення поточних і прогнозованих проблем.
Комплексний

огляд

системи

соціального

захисту

ветеранів

війни

проводиться один раз на п’ять років центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального
захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на
яких поширюється чинність цього Закону.
Порядок проведення комплексного огляду системи соціального захисту
ветеранів війни визначається Кабінетом Міністрів України.».
На нашу думку, закріплення поняття системи соціального захисту ветеранів
війни не вплине ані на систему органів соціального захисту, ані на якість надання
ними послуг, тому необхідність доповнення Закону про ветеранів війни статтею
1-1 видається дискусійною.
Запровадження комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів
війни один раз на п’ять років є беззаперечно позитивним та необхідним кроком
для синхронізації потреб ветеранів війни та можливостей щодо їхньої реалізації.
Вважаємо за необхідне доповнити статтею 1-1 Закон про ветеранів війни
виключно змістом статті 1-2.
На додаток, наразі у Верховній Раді України зареєстровано три
законопроєкти щодо соціальних пільг та соціальних гарантій для учасників
бойових дій на Сході України, а саме: Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо
соціальних пільг та соціальних гарантій для учасників бойових дій від 05 лютого
2021 року № 5026 (надалі – Законопроєкт № 5026) [133], Проект Закону про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
соціальних пільг та соціальних гарантій для учасників бойових дій від 05 лютого
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2021 року № 5027 (надалі – Законопроєкт № 5027) [139] та Проект Закону про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо соціальних пільг та
соціальних гарантій для учасників бойових дій від 05 лютого 2021 року № 5028
(надалі – Законопроєкт № 5028) [140]. Проаналізуємо кожний із законопроєктів
окремо у частині, що стосується учасників бойових дій на Сході України.
Законопроєкт № 5026 пропонує декілька змін щодо соціальних пільг та
соціальних гарантій для учасників бойових дій на Сході України:
1.

Викласти пункт 15 статті 12 Закону про ветеранів війни у такій

редакції:
«15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний
ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних
мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних
будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років
починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Такі позики надаються у
розмірі вартості вказаної потреби та без внесення першого внеску й з річною
ставкою до 5 %. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається
Кабінетом Міністрів України».
З приводу запропонованого варто згадати, що згідно ч. 1 ст. 1048
Цивільного кодексу України [298] позикодавець має право на одержання від
позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором
або законом. Чинна редакція п.1 5 ст. 12 Закону про ветеранів війни не містить
вказівок щодо розміру процентів від суми позики, що означає, що на сьогодні
учасники бойових дій на Сході України юридично мають право на безпроцентну
позику. Натомість, у запропонованій редакції аналізованих статей Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» пропонується
встановити річну ставку 5 % від суми позики, що юридично погіршує становище
учасників бойових дій на Сході України.
2. Додати пункт 23 до статті 12 у такій редакції:
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«23) безоплатне підключення до інженерних мереж та комунікацій
(електропостачання, водопостачання, газопостачання та інше) для жилих будинків
у тому числі новозбудованих».
Вважаємо, що авторам законопроєкту слід визначитись, що є пільгою для
учасників бойових дій на Сході України: видача позики на приєднання до
інженерних мереж, комунікацій (п. 15 ст. 12 ) чи безоплатне підключення до
інженерних мереж та комунікацій (п. 23 ст. 12). Адже якщо існуватиме право на
безоплатне підключення до інженерних мереж та комунікацій, то навіщо тоді
позика на приєднання до інженерних мереж, комунікацій?
Окрім того, механізм надання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до
інженерних мереж, комунікацій, а також на будівництво або придбання дачних
будинків і благоустрій садових ділянок, передбаченої ст. 12 Закону про ветеранів
війни, регулюється постановою Кабінету Мінстрів України «Про затвердження
Порядку надання позики ветеранам війни та особам, на яких поширюється
чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» від 08 травня 2019 року № 449 [202]. В зазначеній постанові вказано, що
позика надається банками на умовах, визначених договором (п. 3).
Таким

чином,

вважаємо

за

доцільне

комплексно

доопрацювати

законодавство щодо позик для учасників бойових дій на Сході України та
встановити розмір позики з метою уникнення свавілля з боку банківської системи.
3. Викласти пункт 3 статті 12 у наступній редакції:
«3) безоплатне

забезпечення

санаторно-курортним

лікуванням

або

одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування,
або одержання компенсації невикористаних путівок санаторно-курортного
лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації
вартості санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів
України».
Запропонована редакція п. 3 ст. 12 Закону про ветеранів війни зводиться до
розширення пільг учасникам бойових дій на Сході України можливістю
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одержання компенсації невикористаних путівок санаторно-курортного лікування.
Пропозиція таких змін потребує, на нашу думку, додаткового фінансування та
внесення відповідних змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторнокурортного лікування деяким категоріям громадян» від 17 червня 2004 року
№ 785, яка визначає можливість і розмір грошової компенсації вартості
санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій на Сході України.
4. Ввести наступні доповнення у такій редакції:
«Розділ III-2
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ ОТРИМАННЯ ПІЛЬГ ТА ГАРАНТІЇ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Стаття 16-2.
1. Органи центральної виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції
Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність цього
Закону (далі Органи Соціального захисту) та їх територіальні органи надають
первинну юридичну допомогу, щодо порядку отримання пільг передбачених цим
Законом або іншими діючими Законами України. Органи Соціального захисту та
їх територіальні органи виступають гарантом отримання соціальних пільг та
соціального захисту, у тому числі звертаються до органів, установ та
підприємства незалежно від форм власності, які мають надавати пільги, з
Вимогою про їх надання.
2. Особи, які мають право на пільги передбачені цим Законом чи іншими
діючими Законами України для осіб зазначених в ІІ розділі цього Закону, мають
право звернутись до Органів Соціального захисту за отриманням консультацій,
допомоги, гарантій в формі Вимоги та у разі порушення їх прав на пільги
передбачені діючим законодавством України.
3. Органи Соціального захисту впродовж десяти робочих днів мають
відповідати на звернення та надати відповідь у формі письмової консультації
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заявнику та/або висунення Вимоги органам, установам та підприємствам
незалежно від форм власності, які мають надавати пільги. У разі невиконання
Вимог Органів Соціального захисту та порушення прав осіб зазначених у
ІІ розділі цього Закону, Органи Соціального захисту звертаються до суду за
захистом прав Заявника.
Стаття 16-3.
1. Права осіб зазначені в п. 14 ст. 12, п. 18 ст. 13, п. 13 ст. 14, п. 15 ст. 15
цього Закону гарантується їм незалежно від місця реєстрації їх проживання в
інших адміністративних одиницях (села, селища міського типу, міста, району чи
області) та може бути ними реалізовано в інших населених пунктах за їх вибором.
У разі відмови в задоволені такого права, особа має право звернутись до Органів
Соціального захисту для захисту свого права чи до суду відповідно до діючого
законодавства.
2. Особи зазначені в ІІ розділі цього Закону звільняються від всіх видів
державних зборів в процесі приватизації земельної ділянки та проводять її
безоплатно.
3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим законом:
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
- забезпечити

приведення

міністерствами

та

іншими

центральними

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом».
На сьогодні Мінсополітики України та Мінветеранів України формують та
реалізують державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, який є
комплексом скоординованих дій різних суб’єктів, які узгоджуються відповідно до
норм чинного законодавства, забезпечуються засобами державного примусу.
Зміни, запропоновані у розділі III-2, видаються доволі проблематичними, оскільки
не зрозуміло, яких суб’єктів автор відносить до «органів, установ та підприємства

177

незалежно від форм власності, які мають надавати пільги», а яких до «Органів
соціального захисту»; хто такий «заявник» та який правовий зв’язок між
Органами соціального захисту та заявником для права звернення до суду від імені
заявника. Окрім того, такий вид звернення, як «вимога» суперечить Закону
України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР [218],
який визначає види звернень громадян до органів держави, їх посадових осіб.
Щодо законопроєкту № 5028, то ним пропонується доповнити п. 169.1.4.
ст. 169 Податкового кодексу України учасниками бойових дій на Сході України
(пункти 19, 20, 21 Закону про ветеранів) та надати останнім право на зменшення
суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного
роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у
розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги. Вважаємо зазначені зміни
позитивними, оскільки такі нововедення покращують правовий статус учасників
бойових дій на Сході України.
Законопроєкт

№ 5026

пропонує

доповнити

Кодекс

України

про

адміністративні правопорушення наступними доповнення в такій редакції:
«Стаття 185-14. Порушення законодавства в сфері соціальних пільг та
соціального захисту.
Порушення законодавства в сфері соціальних пільг та соціального захисту,
а саме ненадання передбачених соціальних пільг та соціальних гарантій особами,
які повинні їх надавати відповідно до діючого чинного законодавства –
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до ста тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
1.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його

опублікування.
2.

Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання

чинності цим законом:
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
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- забезпечити

приведення

міністерствами

та

іншими

центральними

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом».
На нашу думку, запропонований законопроект потребує доопрацювання з
наступних міркувань:
по-перше, доволі проблематичним видається зв'язок між назвою самого
законопроекту, яка акцентує увагу на учасниках бойових дій на Сході України, і
назвою запропонованої «Статті 185-14. «Порушення законодавства в сфері
соціальних пільг та соціального захисту», що є доволі загальною, без прив’язки до
учасників бойових дій на Сході України;
по-друге, діюче законодавство не містить понять «соціальна пільга» та
«соціальні гарантії», натомість Закон України «Про державні соціальні стандарти
та державні соціальні гарантії» від 05 жовтня 2000 року № 2017-III [149] оперує
поняттям «державні соціальні гарантії», які забезпечують прожитковий мінімум,
однак не стосуються питань реалізації права на землю, безкоштовного проїзду для
учасників бойових дійна Сході України тощо;
по-третє, постає питання щодо конкретизації особи, яку пропонується
притягати

до

відповідальності

за статтею 185-14

Кодексу України

про

адміністративні правопорушення [39], а саме «особи, які повинні надавати
соціальні пільги та соціальні гарантії

відповідно

до

діючого

чинного

законодавства»: працівники структурних підрозділів соціального захисту, органів
виконавчої влади/місцевого самоврядування? Однак перераховані вище особи
несуть відповідають лише в межах своїх посадових обов’язків, а не, до прикладу,
щодо відсутності коштів на санаторно-курортне лікування чи земельних ділянок
для учасників бойових дій на Сході України;
по-четверте, у законопроекті не вирішено питання про суб’єктів,
уповноважених складати протоколи про вчинення відповідних правопорушень, та
органи (посадові особи), до компетенції яких має бути віднесений розгляд справи
про адміністративне правопорушення.
Кількість учасників бойових дій на Сході України збільшується щороку.
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Саме з цієї причини все частіше в ЗМІ лунають думки щодо переносу вектора
соціальної допомоги держави з матеріального (компенсаторного) забезпечення до
вироблення належного адаптаційного (мотивуючого) підходу, серед яких значне
місце належить професійному удосконаленню або перекваліфікації учасників
бойових дій на Сході України після повернення до мирного життя. Саме це
визнано як серйозний недолік наявної системи пільгового забезпечення учасників
бойових дій на Сході України В. А. Кучером у його роботі «Механізми
соціального

партнерства

у

сфері

соціального

захисту

учасників

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил» [53, c. 137]. Автор
запевняє, що саме цей принципово інший підхід створюватиме умови для
адаптації учасників бойових дій на Сході України до мирного життя, набуття
ними компетенцій та навичок, необхідних для успішної самореалізації.
На державному рівні діють наступні документи, що стосуються професійної
адаптації, а саме:
- постанова

Кабінету

Міністрів

України

від

21 червня

2017 року

№ 432 [205], якою затверджений Порядок організації соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих
учасників Революції Гідності (надалі – Постанова № 432);
- постанова

Кабінету

Міністрів

України

від

31 березня

2015 року

№ 179 [193], якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих
учасників Революції Гідності (надалі – Постанова № 179).
У Постанові № 432 надано визначення професійної адаптації як заходів,
спрямованих на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь
шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та
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профорієнтаційних

послуг

із

зазначених

питань,

підвищення

їх

конкурентоспроможності на ринку праці. Тобто, у вітчизняному законодавстві
присутнє визначення професійної адаптації, однак відсутня орієнтовна програма
професійної адаптації, не визначено коло заходів, тому кошти, передбачені
Постановою № 179, зазвичай спрямовуються лише на професійне навчання за
професією водій автотранспортних засобів категорії «В» та «С» [219].
З 2000 року НАТО підтримує Україну в реалізації Програми соціальної
адаптації та перепідготовки колишніх військовослужбовців та тих, які невдовзі
залишать лави Збройних Сил України й прагнуть підвищити свої шанси під час
працевлаштування у цивільній сфері. З 2015 року Програма НАТО з соціальної
адаптації

військовослужбовців

розширила

критерії

прийняття

слухачів,

включивши військовослужбовців, що були звільнені з лав Збройних Сил України
впродовж останніх 10 років від дати початку курсів, стали учасниками бойових
дій на Сході України та заплановані до звільнення протягом року від дати початку
курсів [10]. З 2003 року функціонує проєкт «Норвегія-Україна. Професійна
адаптація. Інтеграція в державну систему», серед завдань якого є професійна
перепідготовка на короткострокових курсах за спеціальностями, затребуваним на
ринку праці військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей [73]. Однак,
цього недостатньо для вирішення проблеми професійної адаптації ветеранів
АТО/ООС.
Наразі Мінветеранів України в рамках Цілей партнерства Україна – НАТО
розробляє проєкт дорожньої карти переходу з військової на цивільну кар’єру
учасників бойових дій на Сході України. За зразок зазначеної карти Мінветеранів
України взяло карти переходу з військової на цивільну кар’єру США та Великої
Британії [69].
На нашу думку, для виправлення ситуації та впровадження нововведень,
проєктів в органах соціального захисту учасникам бойових дій на Сході України
повинен надаватися перелік усіх можливих варіантів професійної адаптації: від
підвищення кваліфікації до повної професійної переорієнтації відповідно до
потреб на ринку праці; від місцевих доступних програм до грантів із залучення
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іноземних інвестицій та з можливістю подальшої фінансової допомоги на
початковому етапі самостійної професійної діяльності учасників бойових дій на
Сході України.
Для впровадження такого комплексного підходу до професійної адаптації
учасників бойових дій на Сході України та рівного доступу до можливих її
варіантів, органи соціального захисту повинні мати єдину базу суб’єктів надання
послуг з професійної адаптації. На нашу думку, доступ до такої системи повинен
бути як у учасників бойових дій на Сході України (для обрання необхідного
варіанту), так і у самих органів соціального захисту, у яких буде відображатися
інформація щодо обраного варіанту учасником бойових дій на Сході України для
подальшого оформлення послуги з професійної адаптації. Такий формат надання
послуг з професійної адаптації важливо зробити частиною політики «єдиного
вікна», яка активно впроваджується Мінветеранів України, та запланувати як
один з наступних модулів у системі «е-Ветеран», в якій на сьогоднішній день у
тестовому режимі працює сервіс щодо санаторно-курортного лікування та
психологічної реабілітації. Окрім того, на зазначеній платформі варто об’єднати
не лише державні програми з професійної адаптації, а й висвітлювати заходи, які
проводяться громадськими, волонтерськими та міжнародними організаціями
щодо працевлаштування та навчання щодо започаткування та розвитку бізнесу
учасників бойових дій на Сході України.
На підставі викладеного, вважаємо, що на рівні Кабінету Міністрів України
існує потреба у розробці та прийнятті державної цільової програми з професійної
адаптації осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції
у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій
та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених заходів.
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Психологічна реабілітація є ключовим фактором для повернення до
нормального повноцінного життя учасників бойових дій на Сході України після
виходу із зони бойових дій. Проблема латентності психологічних проблем серед
учасників бойових дій на Сході України, зокрема синдрому посттравматичного
розладу, є доволі розповсюдженою. Її вирішення є необхідним етапом адаптації
учасника бойових дій на Сході України до соціального життя. Враховуючи
постійне зростання кількості осіб, які безпосередньо приймають участь у бойових
діях на Сході України, та їхній середній вік – 18–45 років, необхідність у
психологічній реабілітації вкрай велика.
Багато напрацювань щодо психологічної реабілітації учасникам бойових дій
на Сході України здійснено Міністерством оборони України, серед яких
«Пам’ятка учасникам російсько-української війни» [98], психологічний порадник
«Я повернувся» [300]. На офіційному сайті Міністерства оборони України
розміщено матеріали з психологічними порадами професіоналам, учасникам
бойових дій на Сході України та членам їхніх сімей, а також підібрано збірку
музичних творів для зниження емоційної напруги.
На

сьогодні

у

законодавстві

відсутній

чіткий

алгоритм

надання

психологічної допомоги військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях.
Єдиним документом, що стосується реабілітації військовослужбовців у закладах
МОЗ України, є наказ МОЗ України «Про затвердження та впровадження медикотехнологічних

документів

зі

стандартизації

медичної

допомоги

при

посттравматичному стресовому розладі» від 23 лютого 2016 року № 121 [211],
який встановлює єдині підходи щодо профілактики, діагностики, лікування та
реабілітації військовослужбовців, що брали участь в АТО/ООС. Окрім того, у
зв’язку із приналежністю учасників бойових дій на Сході України до військових
та правоохоронних формувань України, реабілітаційний процес врегульований на
рівні спеціальних нормативно-правових актів, як от наказ Міністерства оборони
України «Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного
лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах
України» від 04 листопада 2016 року № 591 [163]; наказ Міністерства оборони
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України

«Про

затвердження

Положення

про

психологічну

реабілітацію

військовослужбовців Збройних Сил України, та Державної спеціальної служби
транспорту, які брали участь в антитерористичній операції, здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи виконували
службові (бойові) завдання в екстремальних умовах» від 09 грудня 2015 року
№ 702 [188]; наказ Центрального Управління Служби безпеки України «Про
затвердження Інструкції про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки
України» від 15 листопада 2012 року № 512 [162] тощо. Тому у жовтні 2020 року
Мінветеранів України, Міністерство оборони України та Міністерство охорони
здоров’я України підписало Меморандум про взаємодію для створення єдиної
системи психологічної реабілітації ветеранів.
На додаток, нині в Україні під подвійним підпорядкуванням Мінветеранів
України та МОЗ України працюють Центри соціально-психологічної реабілітації,
що надають

кваліфіковану

психологічну,

соціальну,

реабілітаційну

та

інформаційно-консультаційну допомогу ветеранам війни на Сході України та
членам їхніх сімей [33].
Порядок

проходження

психологічної

реабілітації

був

затверджений

27 грудня 2017 року із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України № 1057
«Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих
учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які
здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях» (надалі – Порядок № 1057) [207], де п. 19 передбачає можливість
залучення членів сім’ї до її проходження.
Відповідно до Порядку № 1057 учасник бойових дій на Сході України може
самостійно звернутись до місцевих органів соціального захисту за місцем
реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою про
отримання послуг із психологічної реабілітації (абз. 1 п. 12). Тобто, на сьогодні
учасник бойових дій на Сході України звертається виключно за власною
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ініціативою для надання психологічної допомоги. Але, на нашу думку, порядок
звернення за наданням означених послуг потребує змін, адже людина не завжди
спроможна самостійно оцінити свій психологічний стан. Вирішити це питання
можливо шляхом запровадження державного моніторингу психологічного
здоров’я учасника бойових дій на Сході України, що надасть змогу своєчасно
виявити

потребу

у

психологічній

допомозі,

у

тому

числі

і

щодо

посттравматичного стресового розладу, та надати її.
Перша

спроба

комплексного

підходу

до

означеної

проблеми

на

законодавчому рівні закладена у ст. 15 Проекту Закону № 3407 «Про статус
ветеранів та членів сімей загиблих (померлих) Захисників України та ветеранів»
від 29 квітня 2020 року, де зазначається: «Протягом трьох місяців після
звільнення з військової служби ветерани та члени їхніх сімей отримують
психологічну консультацію, інформування про наявні гарантії, юридичну
консультацію, консультування з питань управління особистими фінансами,
консультацію з питань працевлаштування, здійснення підприємницької діяльності
та проведення інших необхідних заходів для забезпечення переходу ветерана від
військового до цивільного життя. Порядок організації переходу від військового до
цивільного життя затверджує Кабінет Міністрів України.»
Обов’язковий характер психологічної реабілітації військовослужбовців
закріплений

у

Законі

України

«Про

соціальний

і

правовий

захист

військовослужбовців та членів їх сімей», яку 03 листопада 2015 року доповнили
абз. 6 ст. 11 положенням, що учасники бойових дій з числа військовослужбовців в
обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медикопсихологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості
проїзду до цих центрів і назад. Однак враховуючи порядок отримання
психологічної послуги та вкрай низький відсоток звернень учасників бойових дій
на Сході Україні по допомогу до психологів (лише 14 %) [96], зазначена норма
виявилася номінальною.
У зв’язку з чим, пропонуємо конкретизувати положення Порядку № 1057 та
доповнити п. 12 розділу «Організація направлення учасників антитерористичної
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операції та постраждалих учасників Революції Гідності на психологічну
реабілітацію» Порядку № 1057 наступним абзацом:
«Отримувач послуг зобов’язаний пройти психологічну реабілітацію
протягом року після повернення із районів проведення антитерористичної
операції та операції із здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
та Луганській областях.
Контроль

за

своєчасним

проходженням

психологічної

реабілітації

отримувачами послуг покласти на замовника послуг».
З метою закріплення запропонованого огляду психолога пропонуємо також
доповнити Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» ст. 11-1 наступного змісту: «Учасники бойових дій та особи, прирівняні
до них, користуються усіма правами та обов’язками, визначеними даним Законом
та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють статус ветеранів війни».
У разі прийняття відповідних змін у законодавстві необхідно врегулювати
питання щодо осіб, що вже отримали статус учасника бойових дій на Сході
України, які також повинні пройти процедуру психологічної реабілітації [60,
c.320].
На нашу думку, успіх психологічної реабілітації залежить від трьох
взаємопов’язаних складових: бажання учасника бойових дій на Сході України
скористатися послугою, якості надання самої послуги та її доступності.
Держава активно розвиває як саму мережу закладів, що надають послуги з
психологічної реабілітації, так і доступ до неї через систему інформаційних
сервісів «е-Ветеран». Однак соціологічні опитування свідчать, що ветерани війни
не довіряють особам, які не брали участь у бойових діях, оскільки, на їхнє
переконання, останні ніколи не зрозуміють переживання учасників бойових дій на
Сході України та не допоможуть з ними справитися. Дійсно, до кваліфікаційних
вимог фахівців з надання послуг із психологічної реабілітації [160] держава
віднесла:
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1) вищу освіту другого чи третього рівня (магістр/спеціаліст, доктор
філософії) за напрямом підготовки «Психологія» або «Медицина» (спеціалізація
за

фахом

«медична

психологія»,

«психотерапія»,

«психіатрія»,

«психофізіологія»);
2) стаж роботи за фахом не менше двох років;
3) формальне та/або неформальне професійне навчання протягом останніх
двох років.
Зрозуміло, що кадрове забезпечення спеціалістами із дипломом психолога
та ще й з досвідом бойових дій є доволі непростим питанням та справжнім
викликом для нашої держави. На сьогодні такий досвід (за принципом «рівнийрівному») впроваджений у Будинках ветеранів, де психологічна допомога
надається ветерану війни ветераном війни. Однак мережа та ресурсне
забезпечення таких закладів є вкрай обмеженим в порівнянні із кількістю осіб, які
реально потребують фахової допомоги. На допомогу в такій ситуації приходить
практика діяльності військових капеланів на лінії вогню, які фактично виконують
функцію психологів. На нашу думку, бажання учасника бойових дій на Сході
України скористатися психологічною допомогою є ключовим елементом успіху
проходження

ним

психологічної

реабілітації.

Тому

з

урахуванням

запропонованих нами вище змін щодо віднесення військових капеланів до
учасників війни, пропонуємо доповнити наказ Міністерства у справах ветеранів
України «Про затвердження Вимог до суб’єктів надання послуг із психологічної
реабілітації» від 28 грудня 2020 року № 245 пунктом 2-1 наступного змісту:
«До фахівців з надання послуг із психологічної реабілітації суб’єкта
надання послуг прирівнюються військові капелани, що отримали статус учасника
війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».
Отже, обґрунтовано пропозиції щодо можливих шляхів вдосконалення
адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході
України, серед яких визначення правового зв’язку Будинків ветеранів та
Мінветеранів України, необхідність реорганізації центрів допомоги учасникам
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антитерористичної операції у Ветеранські простори, зупинення діяльності органів
при Президентові України, повноваження яких дублюють повноваження
Мінветеранів України .
На підставі комплексного аналізу чинного Закону про ветеранів війни та
законопроєктів,

що

знаходяться

на

розгляді

Верховної

Ради

України,

сформульовано власні пропозиції щодо доповнення категорії «ветеран війни»
учасниками Революції Гідності та ветеранами війни посмертно, а категорії
«учасники війни» – медичними працівниками та військовими капеланами, які
брали участь в АТО/ООС; пропозиції щодо монетизації пільг, розробки державної
цільової програми з професійної адаптації та покращення системи психологічної
реабілітації учасників бойових дій на Сході України.
Висновки до Розділу 2
1. Інституційний механізм адміністративно-правового забезпечення набуття
та реалізації статусу учасника бойових дій на Сході Україні становлять органи
публічної адміністрації, які з метою повного і всебічного дослідження їх
повноважень вбачається за доцільне розглядати, умовно розподіливши на три
групи: органи виконавчої влади та суб’єкти з делегованими виконавчою владою
повноваженнями; органи місцевого самоврядування; та суб’єкти, які створені
органами державної влади, які не належать до жодної з гілок влади, але беруть
участь у забезпеченні статусу учасника бойових дій на Сході України
2. Правове регулювання діяльності органів публічної адміністрації, які
забезпечують реалізацію статусу учасника бойових дій на Сході Україні,
здійснюється Конституцією України, іншими нормативно-правовими актами,
рішеннями судових органів. Значний масив складають нормативно-правові акти
державних органів спеціального призначення, що забезпечують державну безпеку
України, у складі яких учасники бойових дій беруть участь у відчісі збройної
агресії на Сході України.
3. Серед проблем адміністративно-правового забезпечення статусу учасника
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бойових дій на Сході України виокремлена необхідність реорганізації центрів
допомоги учасникам бойових дій у Ветеранські простори з подальшим
закріденням правового зв’язку останніх з Мінветеранів України, скорочення
посад та органів в Офісі Президента України, діяльність яких сфокусована на
ветеранах війни, у зв’язку з дублюванням ними повноважень профільного
міністерства щодо ветеранів війни. На підставі аналізу чинного законодавства та
проєктів законів, що знаходяться на розгляді Верховної Ради України, постало
питання уточнення переліку осіб, які відносяться до «ветеранів війни» та осіб, на
яких поширюється законодавство щодо ветеранів війни, а саме: включити до
категорії «ветеран війни» учасників Революції Гідності та ветеранів війни
посмертно, а до категорії «учасників війни» – медичних працівників та військових
капеланів, які брали участь в АТО/ООС; виключити застарілу норму щодо
позачергового забезпечення продовольчими товарами поліпшеного асортименту
та промисловими товарами підвищеного попиту згідно з переліком та нормами,
що встановлюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (п. 27
ст. 12 Закону про ветеранів війни), оновити перелік пільг, що надаються
ветеранам війни, можливості їх монетизації та здійснювати комплесний перегляд
системи соціального захисту ветеранів війни один раз на п’ять років.
Обгрунтована необхідність розробки комплексної державної програми у період
адаптації учасників бойових дій на Сході України до цивільного життя та
запровадження державного обов’язкового моніторингу психологічного здоров’я
учасників бойових дій на Сході України протягом першого року життя із
залученням спеціалістів із бойовим досвідом (військових капеланів).
Означені проблеми пропонується вирішити шляхом внесення змін до
відповідних нормативно-правових актів.
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове
розв’язання наукового завдання, яке виявилось у розробці теоретичних засад
адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході
України, формування науково обґрунтованих рекомендацій та практичних
пропозицій щодо його вдосконалення з урахуванням зарубіжного досвіду.
Автором узагальнено основні висновки власного дослідження.
1.

Досліджено

генезу

поняття

«комбатанта»

в

міжнародному

гуманітарному праві, витоки якого cягають ще 18 жовтня 1907 року, коли були
підписані Положення про закони і звичаї війни на суходолі ІV Конвенції про
закони і звичаї війни на суходолі. Цей документ закріпив загальне розуміння
комбатанта через ознаки армії, через визнання сторони як воюючої, що
охоплювало на той час не лише особовий склад регулярних військ сторони, що
перебуває

у

конфлікті,

а

й

добровольчих

формувань,

допомагаючи

відокремлювати військове населення від мирного («право Гааги»).
Другим кроком до розвитку міжнародного гуманітарного права та
закріплення поняття

«комбатанта» стало підписання 12 серпня 1949 року

чотирьох Женевських конвенцій з питань захисту жертв війни («право Женеви»).
«Право Женеви» чітко розділило населення на цивільне та комбатантів через
визначення кола осіб, яких відносять до військовополонених. 08 червня 1977 року
були підписані Додаткові протоколи до Женевських конвенцій ( Протокол №1 та
Протокол №2). Додатковий протокол (І) остаточно закріпив поняття «комбатант»,
де в статті 43 зазначено, що особи, які входять до складу збройних сил сторони,
що перебуває в конфлікті, є комбатантами, тобто вони мають право брати
безпосередню участь у воєнних діях. А Додатковий протокол (ІІ) вперше визнав
комбатантами не лише військовослужбовців регулярних військ держав, але і
сторону конфлікту, що не є державою, а саме війська неурядових збройних груп
та невизнаних держав, що сформувало підвалини для визначення механізму
регулювання права націй на самовизначення.
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Встановлено, що поняття «учасник бойових дій», яке містить вітчизняне
законодавство, відповідає міжнародному гуманітарному праву. Разом з тим, така
категорія осіб, як особи з добровольчих формувань, які не увійшли до складу
жодних військових чи правоохоронних формувань, утворених відповідно до
законів України, та які брали участь в антитерористичній операції, тривалий час
залишалися поза увагою вітчизняного законодавця, що суперечило міжнародним
документам, які були ратифіковані Україною.
2. Проаналізовано співвідношення понять «учасник антитерористичної
операції/операції Об’єднаних сил», «учасник бойових дій» та «ветеран війни».
Доведено, що особа визнається «учасником антитерористичної операції/операції
Об’єднаних сил» лише в момент її перебування в зоні антитерористичної
операції/операції Об’єднаних сил, але до отримання нею статусу учасника
бойових дій. Відколи особа отримує посвідчення учасника бойових дій, вона
підпадає під поняття «ветеран війни».
Відповідно до вітчизняного законодавства, поняття «ветеран війни» є
збірним, до якого, окрім учасника бойових дій, включені також і учасники війни
та особи з інвалідністю внаслідок війни, тому поняття «учасник бойових дій» та
«ветеран війни» не є тотожними.
3. Адміністративно-правовий статус учасника бойових дій на Сході України
запропоновано визначити як спеціальний правовий статус особи, визначений
нормами адміністративного права, що складається з комплексу спеціальних прав,
обов’язку та гарантій їх реалізації, обумовлених безпосереднім залученням особи
до виконання завдань антитерористичної операції чи здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях в районах її
проведення. Цей статус виникає з моменту отримання посвідчення учасника
бойових дій та внесення в Єдиний державний реєстр ветеранів війни, а
припиняється з моменту вилучення посвідчення, визнання його недійсним або у
зв’язку зі смертю учасника бойових дій.
Охарактеризовано ознаки спеціального адміністративно-правового статусу
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учасника бойових дій на Сході України, а саме: це статус, який реалізується у
відносинах з органами публічної адміністрації; це статус особи, яка приймала
участь

у

бойових

діях

на

території

проведення

антитерористичної

операції/операції Об’єднаних сил; передбачає наділення учасника бойових дій на
Сході України

спеціальними правами та обов’язком, реалізація яких

забезпечується певними гарантіями; залежність обсягу і особливостей реалізації
статусу учасників бойових дій на Сході України від того, чи є зазначена особа за
своїм загальним правовим статусом громадянином України, іноземцем чи особою
без громадянства. Так, іноземці та особи без громадянства, які на законних
підставах перебувають на території України, проходять контрактну службу у
Збройних силах України та Національній гвардії України на території проведення
антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, мають право на отримання
посвідчення учасника бойових дій на Сході України. Однак, на відміну від
громадян України, які мають право на пільгове забезпечення відповідно до статті
12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
іноземці та особи без громадянства – лише на грошове забезпечення під час
проходження військової служби за контрактом, а також надання одноразової
грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати
працездатності без встановлення інвалідності у випадках, передбачених Законом
України «Про військовий обов’язок і військову службу». Для певного вирішення
цієї правової нерівності віднедавна зазначеним категоріям іноземців та осіб без
громадянства надається право на отримання громадянства України у спрощеному
порядку.
Окрім того, право на пільгове забезпечення визначено лише для іноземців та
осіб без громадянства, які проходили службу у Збройних Силах України.
Пропонуємо допонити Главу ІІІ-І Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу», п. 3 ч.2 ст. 9 Закону України «Про громадянство», ст. 19
Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
словосполученням «про проходження військової служби у Національній гвардії
України іноземцями та особами без громадянства» або залишення вказаних Глави
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та статей у формулюванні «іноземців та осіб без громадянства, які проходять у
встановленому законодавством порядку контрактну службу в Україні», без
уточнення місця проходження контрактної служби – Національна гвардія України
чи Збройні Сили України.
Доведено, що правовий статус учасника бойових дій та правовий статус
військослужбовця є окремими спеціальними правовоми статусами, які можуть як
належити особі одночасно, так і існувати окремо один від одного.
З огляду на вимоги статті 3 Конституції України, запропоновано скасувати
норму пункту 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» щодо нотаріального засвідчення пояснень
(заяв) свідків як підстави надання статусу учасника бойових дій – особам з
добровольчих формувань, що діяли у взаємодії із Збройними Силами України,
Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною
гвардією України, Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно
до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами,
однак не мають документального підтвердження перебування в зоні проведення
антитерористичної операції.
Запропоновано визначати адміністративно-правове забезпечення статусу
учасника бойових дій на Сході України як регламентовану нормативними актами
діяльність органів публічної адміністрації, спрямовану на набуття та реалізацію
статусу учасника бойових дій на Сході України.
4. Проаналізовано досвід адміністративно-правового забезпечення статусу
учасника бойових дій Республіки Молдова, Грузії, Великобританії, США, Канади,
Австралії та Нової Зеландії.
На

підставі

аналізу

законодавства

Республіки

Молдова,

Грузії,

Великобританії, США, Канади та Австралії запропоновано до переліку учасників
бойових дій на Сході України віднести лише осіб, які були безпосредньо задіяні в
конфлікті, виключити з переліку «ветеранів війни» категорію «учасників війни»
та включити останніх до осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
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З цією метою пропонуємо виключити статті 8, 9 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також виключити
словосполучення «учасник війни» із ст. 4 цього Закону і доповнити пунктом 5
статтю 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»

у

такій

редакції:

«5)

учасників

війни,

якими

визнаються

військовослужбовці, які в період війни проходили військову службу у Збройних
Силах колишнього СРСР, трудівники тилу, а також інші особи, передбачені цим
Законом.
Учасниками війни вважаються:…(далі за текстом чинної редакції ст. 9
Закону про ветеранів війни)».
На підставі аналізу законодавства Грузії запропоновано в Україні
запровадити принцип «єдиного вікна» - під час видачі посвідчення учасника
бойових дій на Сході України вносити до Єдиного державного реєстру ветеранів
війни відомості щодо них, впроваджувати державну політику шанобливого
відношення до ветеранів війни за незалежність країни. Окрім того, варто замінити
паперове посвідчення учасника бойових дій на Сході України на безконтактну
пластикову картку з чіпом (на зразок сертифіката ветерана Грузії) з метою
зменшення вірогідності його пошкодження, залишивши при цьому за учасником
бойових бій на Сході України право вибору форми посвідчення.
5. Інституційний механізм адміністративно-правового забезпечення статусу
учасника бойових дій

на Сході України становлять органи публічної

адміністрації, яких умовно можна поділити на три групи:
1) суб’єктів, що входять до системи органів виконавчої влади (Кабінет
Міністрів України, міністерства, інші органи виконавчої влади), та суб’єкти з
делегованими

виконавчою

владою

повноваженнями

(військово-цивільні

адміністрації);
2) органи місцевого самоврядування;
3) суб’єктів, які створені органами державної влади, які не належать до
жодної з гілок влади, але беруть участь у забезпеченні статусу учасників бойових
дій на Сході України (міжвідомча комісія при Міністерстві у справах ветеранів
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України, комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових
дій на Сході України).
До першої групи суб’єктів ми відносимо: Кабінет Міністрів України;
Міністерство у справах ветеранів України; Міністерство соціальної політики
України; Міністерство охорони здоров’я України; Міністерством оборони
України; Міністерство освіти і науки України; Міністерство молоді та спорту
України; Міністерство фінансів України; Міністерство юстиції України;
Міністерство інформаційної політики України; місцеві державні адміністрації та
утворені при них центри допомоги учасникам антитерористичної операції.
Другу

групу

органів

публічної

адміністрації,

які

здійснюють

адміністративно-правове забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході
України, становлять органи місцевого самоврядування та утворені при

них

центри допомоги учасникам антитерористичної операції; об’єднані територіальні
громади.
Третя група суб’єктів – це міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги
в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» при Міністерстві у справах ветеранів України; комісії з питань розгляду
матеріалів про визнання учасниками бойових дій на Сході України, утворені
міністерством, центральним органом виконавчої влади чи іншим державним
органом, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи,
підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу особи.
6. В рамках реформування державного управління, з огляду на Стратегію
реформування державного управління на 2016-2021 роки, Концепцію оптимізації
системи центральних органів виконавчої влади, затвердженої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1013-р (зі змінами),
вважаємо за необхідне розділити функції з формування та реалізації державної
політики Міністерства у справах ветеранів України та Міністерства соціальної
політики України, та позбавити останніх невластивих їм повноважень, серед яких
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ведення реєстру (обидва міністерства) та діяльність міжвідомчої комісії з питань
розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової
грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких
інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» при Міністерстві у справах ветеранів України.
Для

виконання

повноважень

щодо

ведення

реєстру

та

надання

адміністративних послуг, які наразі покладені на Міністерство у справах
ветеранів України, вважаємо за доцільне відновити діяльність Державної служби
у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції.
Виключними повноваженнями щодо надання статусу учасника бойових дій
на Сході наділені комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками
бойових дій та міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі
загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» при Міністерсві у справах ветеранів України.
Запропоновано спростити процедуру отримання статусу учасника бойових
дій на Сході України, поширивши на нею дію проекту Закону України «Про
адміністративну процедуру», надавати статус військовослужбовцям Збройних сил
України

та

інших

законних

військових

та

правоохоронних

формувань

проактивно: особа не подає пакет необхідних документів до органів публічної
адміністрації (комісій), а за її попередньою згодою отримує документ, що
посвідчує статус, шляхом звернення, в разі відновлення діяльності, до Державної
служби у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції.
Такий спрощений порядок створить підстави для скасування чинності норми
абзацу 4 пункту 8-1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали
незалежність,

суверенітет

та

територіальну

цілісність

України

і

брали

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
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стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення» від 20 серпня 2014 року № 413 про
позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою особи.
Програми соціального захисту учасників бойових дій на Сході України
реалізуються місцевими державними адміністраціями та органами місцевого
самоврядування, які в умовах децентралізації можуть надавати означеним
категоріям осіб додаткові гарантії соціального захисту.
7.

Правове

регулювання

діяльності

пропоную

органів

публічної

адміністрації щодо адміністративно-правового забезпечення набуття і реалізації
статусу учасника бойових дій на Сході України здійснюється на рівні Конституції
України, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» та інших нормативно-правових актів, рішень Конституційного суду
України та Верховного Суду.
Значний обсяг нормативно-правових актів у досліджуваній сфері прийнято
Кабінетом Міністрів України та на рівні державних органів спеціального
призначення, що забезпечують державну безпеку України, які регулюють питання
надання та позбавлення статусу учасника бойових дій, оскільки учасниками
бойових дій на Сході України переважно є військовослужбовці.
8. Серед актуальних проблем адміністративно-правового забезпечення
статусу учасника бойових дій на Сході України виокремлено необхідність
скасування посади Уповноваженого Президента України з питань реабілітації
учасників бойових дій та Консультативної Ради у справах ветеранів війни, сімей
загиблих (померлих) захисників України (та її регіональні відділення) при
Президентові України, повноваження яких дублюють повноваження Міністерства
у справах ветеранів України. Задля цього, пропонуємо доповнити п. 3 Положення
про Міністерство у справах ветеранів України абзацем 4 наступного змісту:
«забезпечення розшуку та повернення військовополонених, полонених з числа
цивільних осіб, незаконно утримуваних громадян України на території Російської
Федерації, пошуку зниклих безвісти, які перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, брали участь у будь-формі у
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здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у
період здійснення зазначених заходів».
Запропоновано

реорганізувати

центри

допомоги

учасникам

антитерористичної операції у Ветеранські простори, закріпити правовий зв'язок
останніх із Міністерством у справах ветеранів України.
Доведено необхідність уточнення переліку осіб, які відносяться до категорії
«ветерани війни» та осіб, на яких поширюється Закон 4 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Запропоновано
доповнити перелік ветеранів війни постраждалими учасниками Революції
Гідності та ветеранами війни посмертно, а категорію «учасники війни»
розширити медичними працівниками, які надавали медичну допомогу в зоні
АТО/ООС, та військовими капеланами, які забезпечують задоволення релігійних
та духовних потреб військовослужбовців Збройних Сил України та інших
військових формувань, утворених або визнаних відповідно до законів України
порядку, в зоні проведення АТО/ООС
Для цього пропонуємо ч. 2 ст. 4 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» викласти у такій редакції: «До ветеранів війни
належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни,
постраждалі учасники Революції Гідності та ветерани війни посмертно.»
Також пропонуємо статтю 6 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» доповнити пунктом 24 наступного змісту:
«особи, які на виконання Закону України "Про встановлення державної
допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та
членам їх сімей" включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях
громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості,
легкі), але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за
медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.
Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб,
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зазначених в абзаці першому цього пункту, визначається Кабінетом Міністрів
України.
Особи, яким було надано статус постраждалого учасника Революції Гідності
до набрання чинності зазначених змін, прирівнюються до статусу учасників
бойових дій.»
Пропонуємо доповнити Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» статтею 6-1 наступного змісту:
«З метою вшанування пам’яті особам, зазначеним у статті 6 цього Закону, які
загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень
здоров’я, а також яким посмертно присвоєно звання Герой України за
громадянську мужність, патріотизм, героїчне обстоювання конституційних засад
демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові,
виявлені під час Революції Гідності (далі – Герої Небесної Сотні) надавати статус
ветерана війни посмертно.
Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб,
зазначених в абзаці першому цього пункту, визначається Кабінетом Міністрів
України.»
З урахуванням запропонованих нами вище змін (щодо належності учасників
війни до осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), та з урахуванням 13 категорій
осіб, які за чинною редакцією Закону про ветеранів відносяться до учасників
війни, пропонуємо доповнити частину 2 пункту 5 статті 10 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» наступними пунктами:
«14) медичні працівники, які надавали медичну допомогу, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у
порядку, встановленому законодавством, які залучалися та брали безпосередню
участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період
здійснення зазначених заходів, у порядку, встановленому законодавством;
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15) військові капелани, які забезпечують задоволення релігійних та духовних
потреб військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових
формувань, утворених або визнаних відповідно до законів України порядку, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та які
стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення
зазначених заходів.
Порядок надання статусу учасника війни особам, зазначеним в пунктах 14 та
15 частини 2 статті 10, визначається Кабінетом Міністрів України.»
Запропоновано систематизувати та узагальнити перелік пільг, що надаються
учаснику бойових дій на Сході України, з урахуванням напрацювань Проєкту
Закону №3407 «Про статус ветеранів та членів сімей загиблих (померлих)
Захисників України та ветеранів» як такого, що містить актуальний перелік
послуг.
Виключити архаїчну норму щодо надання товарів покращеної якості (п. 27
ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»). Запровадити комплесний перегляд системи соціального захисту
ветеранів війни один раз на п’ять років.
З метою впровадження процедури монетизації пільг для учасників бойових
дій запропоновано доповнити Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» статтею 12-1 наступного змісту:
«Учасники бойових дій, зазначені у статті 6, мають право на отримання
повного або часткового грошового відшкодування пільг, зазначених у статті 12, у
безготівковій або готівковій формі.
Порядок та умови отримання грошового відшкодування пільг зазначеній

200

категорії громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.»
Для комплексного підходу до професійної адаптації учасників бойових дій на
Сході України запропоновано напрацювання державної цільової програми з
професійної
територіальну

адаптації

осіб,

цілісність

антитерористичній

які

захищали

України

операції,

і

незалежність,

брали

забезпеченні

її

суверенітет

безпосередню
проведення,

участь

та
в

перебуваючи

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у
період здійснення зазначених заходів.
З метою впровадження державного моніторингу психологічного здоров’я
учасників бойових дій на Сході України запропоновано доповнити п. 12 Розділу
«Організація направлення учасників антитерористичної операції та постраждалих
учасників Революції Гідності на психологічну реабілітацію» постанови Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1057 «Про затвердження Порядку
проведення психологічної реабілітації

постраждалих

учасників Революції

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» абзацом
наступного змісту: «Отримувач послуг зобов’язаний пройти психологічну
реабілітацію

протягом

року

після

повернення

із

районів

проведення

антитерористичної операції та операції із здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях.» Окрім того, з метою долучення
до програми психологічної реабілітації учасників бойових дій запропоновано
доповнити Наказ Міністерства у справах ветеранів України «Про затвердження
Вимог до суб'єктів надання послуг із психологічної реабілітації» від 28 грудня
2020 року № 245 пунктом 2-1 наступного змісту:
«До фахівців з надання послуг із психологічної реабілітації суб'єкта надання
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послуг прирівнюються військові капелани, що отримали статус учасника війни
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту.»
Для

закріплення

процедури

проходження

психологічної

реабілітації

пропонуємо доповнити Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» статтею 11-1 наступного змісту: «Учасники бойових дій та
особи, прирівняні до них, користуються усіма права та обов’язками, визначеними
даним Законом та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють статус
ветеранів війни.»
9. Результати, одержані у ході дослідження, можуть бути використані для
розв’язання

інших

проблем,

пов’язаних

із

адміністративно-правовим

забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України. Одержані наукові
висновки можуть використовуватися під час подальшого дослідження змісту
поняття ―ветеран війни‖, процедури надання статусу учасника війни медичним
працівникам та військовим капеланам, що брали участь у протидії збройній
агресії, та адміністративно–правого забезпечення їхнього статусу, удосконалення
діяльності орагнів публічної адмінінстрації з надання адміністративних послуг
учасникам бойових дій на Сході України.
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(дата

звернення:
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170. Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони
України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій,
учасниками війни та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони
України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни –
учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50відсотковою знижкою їх вартості: наказ Міністерства оборони України від
16.04.2020 р. № 122. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-20#Text (дата
звернення: 10.01.2021).
171. Про затвердження Положення про комісію Адміністрації Державної
прикордонної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій, учасниками війни: наказ Міністерства внутрішніх справ
України від 15.04.2019 р. № 281. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z045719#Text (дата звернення: 10.01.2021).
172. Про затвердження Положення про комісію Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту з питань розгляду матеріалів про визнання
учасниками

бойових

дій:

наказ

Міністерства

інфраструктури

України

від 12.09.2017 р. № 305. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1232-17#Text
(дата звернення: 10.01.2021).
173. Про затвердження Положення про комісію Головного управління
Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій, учасниками війни: наказ Міністерства внутрішніх справ
України від 06.11.2018 р. № 887. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z133918#Text (дата звернення: 10.01.2021).
174. Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду
матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі зовнішньої розвідки
України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій,
нагрудних знаків «Ветеран війни – учасник бойових дій» та листів талонів на
право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Службі
зовнішньої розвідки України: наказ Служби зовнішньої розвідки України від
19.08.2015 р. № 302. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1072-15#Text (дата
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звернення: 02.03.2021).
175. Про затвердження Положення про комісію з питань розгляду
матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній службі України з
надзвичайних ситуацій та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника
бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни – учасник бойових дій» та листів
талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх
вартості в Державній службі України з надзвичайних ситуацій: наказ
Міністерства внутрішніх справ України від 22.12.2018 р. № 1048. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-19#Text (дата звернення: 10.01.2021).
176. Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду
матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту інформації України та Інструкції про порядок
видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни –
учасник бойових дій» і листів талонів на право одержання ветераном війни
проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту інформації України: наказ Адміністрації
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
від 06.02.2019 р. № 63. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0210-19#Text
(дата звернення: 10.01.2021).
177. Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду
матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній фіскальній службі
України: наказ Міністерства фінансів України від 14.11.2016 р. № 957. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1553-16#Text (дата звернення: 10.01.2021).
178. Про затвердження Положення про комісію з питань розгляду
матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України: наказ
Центрального управління Служби безпеки України від 10.01.2018 р. № 30. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0130-18#Text (дата звернення: 10.01.2021).
179. Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду
матеріалів про визначення учасників бойових дій в Управлінні державної охорони
України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій,
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нагрудних знаків «Ветеран війни – учасник бойових дій» і листів талонів на право
одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості в Управлінні
державної охорони України: наказ Управління державної охорони України
від 11.08.2014 р. № 485. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-14#Text
(дата звернення: 10.01.2021).
180. Про затвердження Положення про комісію Міністерства внутрішніх
справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових
дій,

учасниками

війни:

Наказ

Міністерства

внутрішніх

справ

України

від 23.05.2019 р. № 395. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z058819#Text. (дата звернення: 10.01.2021).
181. Про затвердження Положення про комісію Міністерства юстиції
України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій
персоналу

Державної

Міністерства

юстиції

кримінально-виконавчої
України

від

служби

24.12.2014 р.

України:

наказ

№ 2164/5.

URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1644-14#Text (дата звернення: 10.01.2021).
182. Про затвердження Положення про комісію Національної поліції
України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій,
учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників
Національної поліції України: наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 23.05.2016 р. № 405. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0857-16#Text
(дата звернення: 10.01.2021).
183. Про затвердження Положення про комісію Офісу Генерального
прокурора з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та
Інструкції про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Офісом
Генерального прокурора посвідчень учасника бойових дій і відповідних
нагрудних знаків: наказ Офісу Генерального прокурора України від 09.06.2020 р.
№ 269.

URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0269905-20#Text

(дата

звернення: 02.07.2021).
184. Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань
розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової
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грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких
інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»: наказ Міністерства у справах ветеранів України
від 26.02.2021 р. № 43. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0521-21#n7 (дата
звернення: 02.07.2021).
185. Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту
України: постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 220. URL:
(дата

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2014-%D0%BF#Text

звернення:

02.07.2021).
186. Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики
України: постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 423. URL:
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2015-%D0%BF#Text>

(дата

звернення:

10.01.2021).
187. Про затвердження положення про обласну комісію з визнання
учасниками-добровольцями осіб, які брали участь у захисті територіальної
цілісності та державного суверенітету на Сході України (для надання їм медичної
та іншої допомоги відповідно до рішень обласної ради: розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації та голови Кіровоградської
обласної

ради

від

20.08.2018 р.

№ 605-р/236гр.

URL:

http://www.kr-

admin.gov.ua/Rozpor/Ua/2018/605_236.pdf (дата звернення: 10.01.2021).
188. Про

затвердження

Положення

про

психологічну

реабілітацію

військовослужбовців Збройних Сил України, та Державної спеціальної служби
транспорту, які брали участь в антитерористичній операції, здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи виконували
службові (бойові) завдання в екстремальних умовах: наказ Міністерства оборони
України від 09.12.2015 р. № 702. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z023716#Text (дата звернення: 02.03.2021).
189. Про затвердження Положення про службу військового духовенства
(капеланську службу) у Збройних Силах України: наказ Міністерства оборони
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України від 14.12.2016 р. № 685. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z001017#Text (дата звернення: 25.05.2021).
190. Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру учасників
антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення: наказ Міністерства у справах ветеранів України від 20.10.2020 р.
№ 208. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1265-20#n8 (дата звернення:
02.07.2021).
191. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті на виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для
ветеранів війни, членів їх сімей та постраждалих учасників Революції Гідності:
постанова

Кабінету

Міністрів

України

від

24.03.2021 р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245-2021-%D0%BF#Text

№ 245.

(дата

URL:

звернення:

02.07.2021).
192. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції
Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторнокурортним лікуванням: постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р.
№ 200. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2015-%D0%BF#Text (дата
звернення: 10.01.2021).
193. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих
учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб:
постанова

Кабінету

Міністрів

України

від

31.03.2015 р.

№ 179.

URL:
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF#Text

(дата

звернення:

10.01.2021_).
194. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної
операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
та Луганській областях: постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р.
№ 497. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2017-%D0%BF#Text (дата
звернення: 10.01.2021).
195. Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям
Управління державної охорони України за безпосередню участь у воєнних
конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого
періоду: наказ Управління Державної охорони України від 11.07.2016 р. № 201.
URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1034-16#Text

(дата

звернення:

02.07.2021).
196. Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості
проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної
операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
та Луганській областях, до суб’єктів надання послуг для проходження
психологічної реабілітації та назад: постанова Кабінету Міністрів України від
23.08.2016 р.

№ 528.

URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2016-

%D0%BF#Text (дата звернення: 10.01.2021).
197. Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості
санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян: постанова Кабінету
Міністрів

України

від

17.06.2004 р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2004-%D0%BF#Text

№ 785.
(дата

URL:
звернення:

10.01.2021).
198. Про затвердження Порядку виплати компенсації втрати частини
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доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного
збору з пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати
податку з власників транспортних засобів: постанова Кабінету Міністрів України
від

12.02.2014 р.

№ 60.

URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60-2014-

%D0%BF#Text (дата звернення: 20.05.2020).
199. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні
послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених
захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів
за рахунок коштів Фонду соціального страхування України: постанова Правління
Фонду

соціального

страхування

України

від

13.07.2017 р.

№ 39.

URL:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0039890-17#Text (дата звернення: 10.01.2021).
200. Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними
путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів
війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших
категорій осіб і членів їх сімей: постанова Кабінету Міністрів України
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