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БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
У справах ветеранів, учасників бойових
дій, учасників антитерористичної
операції та людей з інвалідністю

e-mail: law@zagorii.com

Згідно даних rada.oporaua.org за підсумками 3,5 років роботи Верховної Ради
України VIII скликання, увійшов до списку депутатів, чиї законодавчі ініціативи
знайшли найбільший відгук серед колег, які підтримали понад 30% законопроектів
•
•
•
•
•
•
•

Член групи з міжпарламентських зв’язків з Швейцарською Конфедерацією
Член групи з міжпарламентських зв’язків з Литовською Республікою
Член групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Чилі
Член групи з міжпарламентських зв’язків з Державою Ізраїль
Член групи з міжпарламентських зв’язків з Королівством Данія
Член групи з міжпарламентських зв’язків з Словацькою Республікою
Член групи з міжпарламентських зв’язків з Угорщиною

ОЦІНКА РОБОТИ:

9
поданих
законопроектів

1
прийнятий
проект закону

62
запропоновані
поправки

55
поданих
звернень

СТАЛИ ЗАКОНАМИ:
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб» №2443-VIII від 22 травня 2018 р.
ІНІЦІЙОВАНІ ЗАКОНОПРОЕКТИ
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ АТО ТА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

№7442-д
Проект Закону про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Мета
Підвищити рівень соціального захисту усіх категорій учасників АТО (в тому числі
з числа волонтерів та добровольців) та учасників бойових дій на території інших
держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни, шляхом надання їм
права на безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства
оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України,
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади, які
відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.
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ОЦІНКА РОБОТИ:

№8227
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу
та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної
операції.
Мета
Вирішити питання визнання учасниками бойових добровольців 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, але в подальшому такі добровольчі формування не 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, із наданням їм
відповідних пільг та соціальних гарантій.

№8293
Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку із прийняттям Закону
України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».
Мета
Забезпечення комплексного врегулювання питання соціального захисту громадян,
які братимуть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та інших питань, пов’язаних із здійсненням зазначених
заходів.

№8363
Проект закону про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет
України на 2018 рік».
Мета
Забезпечити надання відповідного рівня соціального захисту для осіб, які братимуть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях.
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ОЦІНКА РОБОТИ:

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ОСОБАМ, ЯКІ НЕЗАКОННО ПОЗБАВЛЕНЯ ВОЛІ,
ЗАРУЧНИКАМ АБО ЗАСУДЖЕНІ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ

№8205
Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі,
заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її
межами.
Мета
Визначення основних засад державної політики у сфері визначення правового
статусу особи, яка незаконно позбавлена волі незаконними збройними формуваннями або правоохоронними органами іноземної держави, заручник, або незаконно засуджена з 20 лютого 2014 року, забезпечення її соціальних гарантій і
первинних матеріальних потреб.

ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

№8358
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
застосування терміну «особа з інвалідністю» та похідних від нього.
Мета
Привести чинне законодавство у відповідність до офіційного перекладу Конвенції
про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї.

№8383
Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо узгодження термінології з положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю та деяких інших питань.
Мета
Приведення чинного законодавства у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю, а також з метою забезпечення комплексного
врегулювання питання соціального захисту громадян, які братимуть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

ЗВІТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ЗА 2018 РІК

ОЦІНКА РОБОТИ:

ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У ХХ СТОЛІТТІ

№8519
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту учасників
боротьби за незалежність України у XX столітті.
Мета
Посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у
XX столітті шляхом надання статусу учасника бойових дій насамперед представникам збройних підрозділів Організації українських націоналістів (ОУН), Української повстанської армії (УПА), до складу яких увійшли вояки Української військової
організації (УВО), Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби)
«Поліська Січ», Української народної революційної армії (УНРА).

ЗАПРОПОНОВАНІ ПОПРАВКИ
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ
ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ УЧАСНИКАМ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ»
Зміст поправок:
• Удосконалення порядку встановлення групи інвалідності учасникам АТО

ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ
АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖЕРТВ
РЕПРЕСІЙ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ 1917 - 1991 РОКІВ»
Зміст поправок:
• Удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років

ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ
ЩОДО ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ ІЗ
ЧИСЛА ЖЕРТВ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ»
Зміст поправок:
• Посилення захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій
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РОБОТА В КОМІТЕТІ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАКОНОПРОЕКТНОЇ ФУНКЦІЇ:
За результатами попереднього розгляду законопроектів на засіданнях Комітету
до Верховної Ради України подано 15 висновків по законопроектах, з опрацювання яких Комітет визначений головним. З них рекомендовано:
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РОБОТА В КОМІТЕТІ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ:
РОБОТА ЩОДО СТВОРЕННЯ МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ
• 14 березня 2018 року
Комітет прийняв рішення про створення робочої групи для напрацювання пропозицій для Кабінету Міністрів України щодо утворення Міністерства.
• 24-25 квітня 2018 року
За підтримки Комітету, в Україні вперше відбулася Міжнародна конференція
«VETS: світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя».
• 16 травня 2018 року
На засіданні Комітету Проектним офісом представлено напрацьовані матеріали
щодо створення Міністерства.
• 31 травня 2018 року
У Комітеті відбулось засідання «круглого столу» на тему: «Міністерство України
у справах ветеранів – погляд громадськості щодо його завдань та структури»,
на якому представники громадськості виклали своє бачення та надали конкретні
пропозиції щодо завдань, структури Міністерства тощо.
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