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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 604”

1. Мета
Метою проекту акта є приведення постанови Кабінету Міністрів України 

від 19.08.2015 № 604 “Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у 
разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, 
травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в 
районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та 
збройного конфлікту” (далі – Постанова № 604) у відповідність до Закону 
України від 15.08.2022 № 2519-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про 
волонтерську діяльність” щодо підтримки волонтерської діяльності” (далі – 
Закон № 2519).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проєкт акта підготовлено Міністерством у справах ветеранів України на 

виконання підпункту 1.1 пункту 1 Плану організації підготовки проектів актів та 
виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації Закону 
№ 2519.

З початком повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти 
України волонтери забезпечують надання волонтерської допомоги Збройним 
Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам в 
районах здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, 
захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію 
Російської Федерації проти України.

Під час надання волонтерської допомоги в районах здійснення заходів, 
необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 
інтересів держави у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти 
України волонтери отримують поранення, які призводять до інвалідності або 
смерті. У зв’язку з цим волонтери, які отримали інвалідність, та члени сімей 
загиблих потребують додаткового соціального захисту.  

Крім того, Законом № 2519 внесені зміни, зокрема, до статті 6 Закону 
України “Про волонтерську діяльність”, згідно з якими право на отримання 
одноразової грошової допомоги поширено на волонтерів, які отримали 
інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під 
час надання волонтерської допомоги в районі здійснення заходів, необхідних для 
забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави 
у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої 
країни проти України, а у разі їх загибелі (смерті) право на виплату одноразової 
грошової допомоги мають члени їхніх сімей. 

Таким чином, проєктом акта пропонується привести Постанову № 604 у 
відповідність із Законом № 2519, що надасть можливість призначати та 
виплачувати одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті) або 
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інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), 
якщо його смерть чи поранення настали під час надання волонтерської допомоги 
Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним 
органам під час дії особливого періоду, дії правового режиму надзвичайного чи 
воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення 
заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки 
населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської 
Федерації проти України та/або іншої країни проти України (далі – ОГД).

3. Основні положення проєкту акта
Проєктом акта пропонується внести зміни до Постанови № 604, якими буде 

врегульовано питання призначення та виплати ОГД та уточнено перелік 
документів, які подаються для призначення ОГД.

4. Правові аспекти
У відповідній сфері суспільних відносин діють Закон України “Про 

волонтерську діяльність”, постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 
№ 604 “Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі 
(смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або 
каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі 
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного 
конфлікту” та від 27.12.2018 № 1175 “Деякі питання Міністерства у справах 
ветеранів”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація акта буде здійснюватися за рахунок коштів резервного фонду 

держбюджету оскільки з державного бюджету здійснюються виплати, які мають 
прогнозований та систематичний характер, а виплати ОГД мають разовий 
(непрогнозований) характер, що підтверджується наявною статистикою про 
виділення Мінсоцполітики коштів з резервного фонду держбюджету для виплати 
ОГД у 2015 – 2018 роках.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” видатки для 
виплати ОГД Мінветеранів не передбачені.

Фінансово-економічні розрахунки додаються.

6. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт акта потребує погодження Мінфіном, Мінекономіки, Мінцифри, 

Мінсоцполітики, Міноборони, МОЗ та Мін’юстом.
Проєкт акта потребує проведення консультацій з громадськістю та буде 

розміщено на офіційному сайті Міністерства у справах ветеранів України у 
рубриці “Консультації з громадськістю”.
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Проєкт акта стосується прав осіб з інвалідністю та потребує погодження з 
Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та громадською спілкою 
“Всеукраїнське громадське об’єднання “Національна асамблея людей з 
інвалідністю України”.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого 
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 
функціонування і застосування української мови як державної та не потребує 
погодження уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів 
місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, 
уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та 
всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Урядового уповноваженого 
з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з 
інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної мови.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого 
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, функціонування і 
застосування української мови як державної, сфери наукової та науково-
технічної діяльності та не потребує погодження із уповноваженими 
представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи 
відповідних органів місцевого самоврядування, уповноваженими 
представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських 
об’єднань організацій роботодавців та Науковим комітетом Національної ради з 
питань розвитку науки і технологій.

7. Оцінка відповідності
У проєкті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення 
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, 
створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та 
громадська гендерно-правова експертизи не проводились.

8. Прогноз результатів
Реалізація акта не матиме впливу на ринкове середовище, інтереси суб’єктів 

господарювання, розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності 
територіальних громад, ринок праці, рівень зайнятості населення, громадське 
здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші суспільні 
відносини.

Реалізація акта сприятиме розвитку волонтерського руху в Україні.
Реалізація акта позитивно впливатиме на інтереси волонтерів, які надавали 

волонтерську допомогу Збройним Силам України, іншим військовим 
формуванням, правоохоронним та отримали інвалідність внаслідок поранення 
(контузії, травми або каліцтва), під час надання волонтерської допомоги в районі 
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здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту 
безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією 
Російської Федерації проти України та членів сімей загиблих волонтерів.

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на 
заінтересовану сторону

Пояснення очікуваного 
впливу

Волонтери, які отримали 
інвалідність внаслідок поранення 
(контузії, травми або каліцтва). 

Позитивний. Отримуватимуть відповідну 
одноразову грошову 
допомогу.

Члени сімей волонтерів загиблих 
(померлих) внаслідок внаслідок 
поранення (контузії, травми або 
каліцтва).

Позитивний. Отримуватимуть відповідну 
одноразову грошову 
допомогу.

Міністр у справах ветеранів України    Юлія ЛАПУТІНА


