
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України 

“Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” 

 

1. Мета 

Проєкт акта розроблено з метою запровадження електронних посвідчень 

ветерана та постраждалого учасника Революції Гідності, а також 

запровадження форм за якими органи, уповноважені видавати посвідчення 

ветеранам війни та постраждалим учасникам Революції Гідності, інформують 

Мінветеранів про осіб, яким видано або вилучено таке посвідчення. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проєкт акта розроблено Міністерством у справах ветеранів України за 

власною ініціативою. 

Проєктом акта пропонується запровадити електронні посвідчення 

ветерана та постраждалого учасника Революції Гідності, які можуть 

пред’являтися замість та без додаткового пред’явлення відповідного 

посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу, з 

метою підтвердження достовірності електронного посвідчення. 

Крім того, для забезпечення наповнення Єдиного державного реєстру 

ветеранів війни відомостями про ветеранів війни, членів сімей загиблих та 

постраждалих учасників Революції Гідності проєктом акта пропонується 

запровадити форми за якими органи, уповноважені видавати посвідчення 

ветеранам війни та постраждалим учасникам Революції Гідності, інформують 

Мінветеранів про осіб, яким видано або вилучено таке посвідчення. 

3. Основні положення проєкту акта 

Проєктом акта пропонується внести зміни до: 

1) Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів 

війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 

№ 302 (зі змінами), в частині: 

визначення поняття електронного посвідчення ветерана; 

встановлення процедури оформлення електронного посвідчення ветерана; 

затвердження форм надання інформації про видані посвідчення і нагрудні 

знаки ветеранам війни; 

2) постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 119 “Деякі 

питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності”, 

якими: 

визначити поняття електронного посвідчення постраждалого учасника 

Революції Гідності; 

встановити процедуру оформлення електронного посвідчення 

постраждалого учасника Революції Гідності; 

встановити, що органи соціального захисту населення інформують у 

місячний строк із дня прийняття відповідного рішення Мінветеранів про видане 
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або про вилучене посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності, за 

формами, визначеними в додатку 1 та 2 до Положення про порядок видачі 

посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302; 

3) Порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України 

від 14.08.2014 № 413, від 08.092015 № 685 та 23.09.2015 № 740, якими 

встановити, що Мін’юст, органи Міноборони, МВС, Національна поліція, 

Національна гвардія, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Адміністрація 

Держприкордонслужби, Адміністрація Держспецтрансслужби, Офіс 

Генерального прокурора, Управління державної охорони, Адміністрація 

Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС та органи соціального захисту населення 

інформують у місячний строк із дня прийняття відповідного рішення 

Мінветеранів про видані або про вилучені посвідчення учасника бойових дій, за 

формами, визначеними в додатку 1 та 2 до Положення про порядок видачі 

посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302. 

4. Правові аспекти 

У відповідній сфері суспільних відносин діють: 

закони України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про 

електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”; 

постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 “Про 

порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”, від 28.02.2018 

№ 119 “Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції 

Гідності”, від 14.08.2014 № 413 “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 08.092015 № 685 “Про затвердження Порядку надання 

статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 

їх проведення” та 23.09.2015 № 740 “Про затвердження Порядку надання 

статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб”. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевих 
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бюджетів. 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт акта потребує погодження Міністерством фінансів України, 

Міністерством економіки України та Міністерством цифрової трансформації 

України. 

Проєкт акта потребує проведення консультацій з громадськістю та буде 

розміщено на офіційному сайті Міністерства у справах ветеранів України у 

рубриці “Консультації з громадськістю”. 

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. 

Проєкт акта не потребує проведення громадської антикорупційної, 

громадської антидискримінаційної та громадської гендерно-правової 

експертизи. 

8. Прогноз результатів 

Реалізація акта не матиме впливу на ринкове середовище, інтереси 

суб’єктів господарювання, розвиток регіонів, підвищення чи зниження 
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спроможності територіальних громад, ринок праці, рівень зайнятості 

населення, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище,  

інші суспільні відносини. 

Реалізація акта позитивно впливатиме на інтереси ветеранів війни, членів 

сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та постраждалих учасників 

Революції Гідності. 
 

Заінтересована 

сторона 

Вплив реалізації акта на 

заінтересовану сторону 

Пояснення очікуваного впливу 

Ветерани війни, 

члени сімей 

загиблих (померлих) 

ветеранів війни та 

постраждалі 

учасники Революції 

Гідності 

Позитивний Реалізація акта дозволить застосування 

електронне посвідчення ветерана та 

електронне посвідчення постраждалого 

учасника Революції Гідності 

Мінветеранів Позитивний Реалізація акта дозволить отримати 

інформацію про осіб, яким видано або у 

яких вилучено відповіде ветерана або 

постраждалого учасника Революції 

Гідності. 

 

 

Міністр у справах 

ветеранів України          Юлія ЛАПУТІНА 

____  __________ 2021 р. 


