
 
 

 

 

 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Верховної Ради України, 
народних депутатів України від Миколаївської 
області  щодо відновлення дії пільгового проїзду  
сім'ям осіб, які загинули (пропали безвісти),  
померли внаслідок поранень, захворювань тощо, 
захищаючи цілісність та суверенітет України  
під час проведення антитерористичної операції 
(операції об'єднаних сил) 
 

          Тридцята   
          позачергова сесія  
          сьомого скликання 

 
 

На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою відновлення конституційних прав  сім'ям осіб, які загинули (пропали 
безвісти), померли внаслідок поранень, захворювань тощо, захищаючи 
цілісність та суверенітет України під час проведення антитерористичної 
операції (операції об'єднаних сил) обласна рада  

 
  

ВИРІШИЛА: 
  
 
1. Прийняти Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Верховної Ради України, народних депутатів України від Миколаївської області  
щодо відновлення пільгового проїзду сім'ям осіб, які загинули (пропали 
безвісти), померли внаслідок поранень, захворювань тощо, захищаючи 
цілісність та суверенітет України під час проведення антитерористичної 
операції (операції об'єднаних сил) (додається). 

  
2. Надіслати текст цього Звернення Верховній Раді України та народним 

депутатам України від Миколаївської області.  
 
 

 
 
  

Голова обласної ради                                                        Вікторія МОСКАЛЕНКО 
 
 
 
 



 
 

  Додаток 
            до рішення обласної ради 

 
 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України, народних 
депутатів України від Миколаївської області  щодо відновлення дії пільгового 

проїзду сім'ям осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок 
поранень, захворювань тощо, захищаючи цілісність та суверенітет України 
під час проведення антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) 

 
 

 Ми, депутати Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 
занепокоєні ситуацією у зв'язку з набранням чинності Законом України від        
28 грудня 2014 року № 76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких законодавчих актів України", в результаті дії якого 
було скасовано пункти 7, 18 частини першої статті 15 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", яка регламентує пільги 
вищезазначеним особам, а саме сім'ям осіб, які загинули (пропали безвісти), 
померли внаслідок поранень, захворювань тощо, захищаючи цілісність та 
суверенітет України під час проведення антитерористичної операції (операції 
об'єднаних сил). Згідно з пунктами 7, 18 частини першої статті 15 пільги 
стосувалися користування всіма видами пасажирського транспорту для вказаної 
категорії громадян. На сьогодні пільговий проїзд для сімей загиблих 
урегульовано лише рішеннями деяких місцевих органів самоврядування.   

Рішенням Конституційного Суду України від 18 грудня 2018 року        
№ 12-р/2018 абзац другий підпункту 2 пункту 9 розділу І Закону України        
від 28 грудня 2014 року № 76-VIII визнано таким, що не відповідає Конституції 
України, тобто є неконституційним.  
 На жаль, ні попереднім складом Верховної Ради України, ані нинішнім не 
розглянуто та не прийнято рішень щодо відновлення конституційних прав та 
пільг цим категоріям населення відповідно до зазначеного вище рішення 
Конституційного Суду України. 
 На нашу думку, питання відновлення пільг, насамперед тим, хто втратив 
на цій війні найцінніше, - своїх близьких та рідних повинно бути розглянуто 
першочергово та без зайвих зволікань і дискусій. 

Враховуючи важливість порушеного питання, наполегливо просимо 
розглянути питання щодо внесення зміни до Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" в частині відновлення 
конституційних прав вищевказаним пільговим категоріям населення. 
 
 
 

Прийнято на тридцятій позачерговій 
сесії обласної ради сьомого скликання 
26 листопада 2019 року 


