
ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни 
 

 

Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України: 
1. Кодекс законiв про працю України  (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) доповнити 

статтею 77-2 такого змiсту: 

«Стаття 77-2. Додаткова вiдпустка окремим категорiям ветеранiв вiйни 

Учасникам бойових дiй, iнвалiдам вiйни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранiв вiйни, 

гарантiї їх соцiального захисту», надається додаткова вiдпустка iз збереженням заробiтної плати тривалiстю 14 

календарних днiв на рiк». 

2. У Законi України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту» (Вiдомостi Верховної Ради України, 

1993 р., № 45, ст. 425 iз наступними змiнами): 

1) пункт 11 частини першої статтi 6 викласти в такiй редакцiї: 

«11) особи, якi у складi груп пiротехнiчних робiт (груп розмiнування) залучалися до безпосереднього виконання 

завдань щодо розмiнування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметiв на територiї 

України, та особи, якi на мiнних тральщиках брали участь у траленнi бойових мiн у територiальних i нейтральних 

водах у воєнний i повоєнний час»; 

2) у пунктi 12 статтi 12 та пунктi 17 статтi 13 слова «одержання додаткової вiдпустки без збереження заробiтної 

плати строком до двох тижнiв на рiк» замiнити словами «одержання додаткової вiдпустки iз збереженням заробiтної 

плати строком 14 календарних днiв на рiк». 

3. У Законi України «Про вiдпустки»  (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4 iз наступними змiнами): 

1) у роздiлi ІІІ: 

назву викласти в такiй редакцiї: 

«Роздiл III. Додатковi вiдпустки у зв’язку з навчанням. Творча вiдпустка. Вiдпустка для пiдготовки та участi в 

змаганнях. Додаткова вiдпустка окремим категорiям ветеранiв вiйни»; 

доповнити статтею 16-2 такого змiсту: 

«Стаття 16-2. Додаткова вiдпустка окремим категорiям ветеранiв вiйни 

Учасникам бойових дiй, iнвалiдам вiйни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранiв вiйни, 

гарантiї їх соцiального захисту», надається додаткова вiдпустка iз збереженням заробiтної плати тривалiстю 14 

календарних днiв на рiк»; 

2) пункт 4 частини першої статтi 25 викласти в такiй редакцiї: 

«4) учасникам вiйни, особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх 

соцiального захисту», — тривалiстю до 14 календарних днiв щорiчно. 

Особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, статус яких встановлений вiдповiдно до Закону України 

«Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту», — тривалiстю до 21 календарного дня щорiчно». 

4. Частини другу i третю статтi 11-1 Закону України «Про гуманiтарну допомогу»  (Вiдомостi Верховної Ради України, 

1999 р., № 51, ст. 451; 2010 р., № 8, ст. 62; 2014 р., № 4, ст. 61) викласти в такiй редакцiї: 

«Пiсля смертi iнвалiда, дитини-iнвалiда автомобiль, визнаний гуманiтарною допомогою, яким iнвалiд, дитина-iнвалiд 

були забезпеченi через органи соцiального захисту населення, за бажанням членiв їхнiх сiмей, спадкоємцiв 

передається їм у власнiсть безоплатно за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну 

полiтику у сферi соцiального захисту населення, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. 

У разi вiдсутностi членiв сiм’ї, спадкоємцiв або у разi небажання членiв сiм’ї, спадкоємцiв отримати автомобiль, 

визначений у частинi другiй цiєї статтi, такий автомобiль повертається органам соцiального захисту населення у 

порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України». 

ІІ. Прикiнцевi положення 
1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування. 

2. Встановити, що: 



статус учасника бойових дiй зберiгається за особами, яких визнано учасниками бойових дiй вiдповiдно до пункту 11 

статтi 6 Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту», до набрання чинностi цим 

Законом; 

норми цього Закону щодо передачi безоплатно у власнiсть членiв сiм’ї, спадкоємцiв автомобiля, визнаного 

гуманiтарною допомогою, яким iнвалiд, дитина-iнвалiд були забезпеченi через органи соцiального захисту 

населення, поширюються також на випадки, коли смерть iнвалiда, дитини-iнвалiда та звернення членiв сiм’ї до 

органiв соцiального захисту населення про залишення їм автомобiля без сплати податкiв i зборiв вiдбулися до 

набрання чинностi цим Законом. 

3. Кабiнету Мiнiстрiв України: 

привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом; 

забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-

правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом. 
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