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Здійснено науково-теоретичний аналіз нормативно-правового забезпечення соціаль-
ного захисту учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей. Проаналі-
зовано перелік основних нормативно-правових актів, що регулюють питання соціаль-
ного захисту учасників антитерористичної операції, класифіковано нормативно-правові 
акти з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їхніх 
сімей із систематизацією їх.  
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Проведен научно-теоретический анализ нормативно-правового обеспечения социаль-
ной защиты участников антитеррористической операции и членов их семей. Проанали-
зировано перечень основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
социальной защиты участников антитеррористической операции, классифицированы 
нормативно-правовые акты по вопросам социальной защиты участников антитеррорис-
тической операции и членов их семей путем их систематизации. 
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operation and their families, by their classification. 
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Постановка проблеми. Проведення з 2014 р. антитерористичної операції (далі – АТО) на 

території Донецької та Луганської областей України зумовило потребу в формуванні та 
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вдосконаленні нормативно-правового регулювання соціального захисту  учасників цих подій та 
членів їхніх сімей*.  

Нормативно-правові акти, в яких закріплено норми, що безпосередньо пов’язані із 
забезпеченням права на соціальний захист учасників АТО та їхніх сімей, виконують одну функцію – 
офіційно засвідчують визнання державою особливостей їх правового статусу та необхідність 
законодавчого закріплення їхніх прав, свобод та можливостей, отримання соціальних виплат та 
послуг, реабілітаційних заходів тощо.  

Однак сьогодні процес розвитку вітчизняного законодавства про соціальний статус учасників 
АТО є безсистемним та хаотичним, наслідком чого є його розгалуженість, невпорядкованість, 
колізійність та прогальність. Зокрема, спостерігається, незважаючи на різке збільшення кількості 
законів та інших нормативно-правових актів, зниження ефективності законодавства загалом; у 
зв’язку з нескінченними внесеннями змін та доповнень до законодавства його якість значно 
погіршилась через поспіх та непідготовленість законопроектів, їх внутрішню та взаємну 
суперечливість, недостатню адекватність реальній соціальній практиці; некритичне запозичення 
західного досвіду реформ без урахування соціальних реалій України призвело до неможливості 
приймати та втілювати в життя випереджувальні та чіткі рішення тощо [4, с. 126].  

Саме тому, щоб добитись значних позитивних зрушень у системі соціального захисту 
учасників АТО та членів їхніх сімей, необхідно передусім розробити, прийняти та впровадити 
ефективне нормативно-правове регулювання зазначеної сфери суспільних відносин. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Варто зазначити, що вагомий внесок у розвиток наукової 

думки з питань соціального захисту населення зробили такі провідні вчені, як М. І. Боднарчук,  
Н. Б. Болотіна, О. С. Кайтанський, М. В. Кравченко, С. Г. Кузьменко, Р. П. Луцький, Н. М. Мокрицька, 
М. М Руженський, М. В. Туленко тощо. Однак зазначені дослідники не акцентували на соціальному 
захисті учасників антитерористичних операцій. 

 
Мета статті – науково-теоретичний аналіз нормативно-правового забезпечення права на 

соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей. 
 
Виклад основного матеріалу. Нормативно-правове регулювання соціального захисту 

учасників АТО спрямоване на формування ефективної системи забезпечення їхніх соціальних прав 
та свобод, зокрема щодо психологічної підтримки, матеріальної допомоги, санаторно-курортного 
лікування, гарантій щодо освіти, здійснення протезування в разі втрати функціональних 
властивостей кінцівок, забезпечення автотранспортом, пільг у сплаті певних видів послуг, 
пенсійного забезпечення, забезпечення житлом або земельними ділянками, дотримання трудових 
прав, зокрема щодо збереження місця роботи й середнього заробітку під час участі в АТО тощо.  

У нормативно-правових актах, що передбачають соціальний захист учасників АТО, за 
висновками експертів, спостерігається співіснування «радянського» (соціальне забезпечення, 
пільги, соціальні та компенсаційні виплати) і новітнього європейського підходу (соціальні послуги, 
соціальна робота). Більшість соціальних стандартів залишаються деклараціями через застарілість та 
неефективність чинних механізмів соціального захисту, неадресність, зрівняльний характер і 
невідповідність системи соціального захисту реальним потребам українського суспільства, 
неефективність та непрозорість системи бюджетного фінансування соціальних видатків держави, 
дискусійність прямої дії конституційних норм щодо соціальних прав [3, с. 15]. 

                                                           

* Станом на 15 червня 2016 років понад 226 тис. осіб із учасників антитерористичної операції одержали 
статус учасника бойових дій,  інваліда війни, учасника війни. Понад 5 тис. осіб з-поміж членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції отримали статус сім’ї загиблого. Проте ця цифра не є 
сталою: кількість ветеранів війни з учасників антитерористичної операції збільшується з кожним днем. На 
жаль, збільшується також кількість сімей, які втратили своїх батьків, дітей, чоловіків [27].   
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Конституційне регулювання соціального захисту учасників АТО здійснюється на основі  
ст. 17 Конституції України. Ця стаття Основного закону України визначає гарантії соціального 
захисту цієї категорії осіб: «Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які 
перебувають на службі у Збройних силах України та в інших військових формуваннях, а також 
членів їх сімей» [2]. Саме ці конституційні положення є правовою основою для інших законодавчих 
актів щодо соціального захисту учасників АТО.  

Незважаючи на те, що норми Конституції України є нормами прямої дії, вони не можуть 
детально врегулювати всі аспекти соціального захисту учасників АТО. Тому закріплені 
Конституцією України норми надалі розвинено і конкретизовано в законах, указах Президента 
України, постановах Кабінету Міністрів України, наказах міністерств та в інших нормативно-
правових актах. 

Основними правовими актами, що регулюють права і свободи людини і громадянина, 
зокрема і учасників АТО, у правовій державі є закони. Саме вони, як вища форма прояву державної 
волі народу, є правовою основою для всіх інших правових актів. Закон – це нормативно-правовий 
акт, ухвалений в особливому порядку вищим представницьким органом держави, який регулює 
найважливіші суспільні відносини, виражає волю (інтереси) більшості населення та володіє вищою 
юридичною силою [39, с. 372]. 

У систему законодавчого регулювання соціального захисту учасників АТО входять такі 
закони України: «Про боротьбу з тероризмом» [6],  «Про військовий обов’язок та військову 
службу» [8], «Про Збройні сили України» [21], «Про Національну гвардію України» [22], «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» [31], «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» [30], «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» [32], «Про поліпшення 
матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» [26], «Про державні гарантії 
соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням 
Збройних сил України, та членів їх сімей» [9] та ін. Також дія норм законів України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні» [24] та «Про реабілітацію інвалідів в Україні» [28] 
поширюється на учасників АТО, які стали інвалідами внаслідок участі у бойових діях. 

Варто відзначити, що правові норми, які містяться у законах, що регулюють соціальний 
захист військовослужбовців, не повною мірою відповідають сучасному стану суспільних відносин, 
соціально-економічним можливостям держави, тому не можуть забезпечити ефективну реалізацію 
прав і свобод учасників АТО. Спостерігається дублювання правових норм, які містяться у Законі 
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» [30], у 
законодавчих актах, що регулюють порядок створення і діяльність різних військових формувань, 
службовці яких беруть участь в АТО  

Соціальний захист учасників АТО також регулюється підзаконними нормативно-правовими 
актами. Підзаконний нормативно-правовий акт – це акт, виданий на основі закону, відповідно до 
закону і спрямований на його виконання з конкретизацією законодавчих приписів або встанов-
ленням первинних норм. Підзаконний акт володіє необхідною юридичною силою. Щоправда, його 
юридична сила не має такої ж загальності та верховенства, як це властиво закону. Проте акт посідає 
важливе місце в системі правового регулювання, оскільки забезпечує виконання законів шляхом 
конкретизованого, деталізованого нормативного регулювання усього комплексу суспільних відно-
син [39, с. 374]. 

До системи підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють соціальний захист 
учасників АТО і видаються на основі Конституції України і законів України, належать: укази 
Президента України, акти Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, нормативні акти місцевих органів виконавчої влади, 
зокрема: укази Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 
антитерористичної операції» [10], «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
18 лютого 2015 року «Про заходи щодо створення належної матеріально-технічної бази для 
лікування, реабілітації та оздоровлення військовослужбовців та інших осіб, які брали безпосередню 
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участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також учасників бойових дій та 
інвалідів війни» [29]; постанови Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) «Про затвердження 
Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення» [20], «Деякі питання протезування та ортезування виробами підви-
щеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в 
Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або 
забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок» [1], «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 
заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім 
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку)» [18]; «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих 
учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» [19]; «Про утворення 
Міжвідомчого координаційного центру соціально-трудової реабілітації учасників антитерорис-
тичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в 
антитерористичній операції» [33].  

У цій категорії також виокремимо розпорядження Уряду «Про затвердження плану 
міжвідомчих заходів з адаптації до мирного життя учасників антитерористичної операції» [16], 
«Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції земельними ділянками» [5], «Про затвердження плану заходів щодо 
медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерорис-
тичної операції» [15]. 

До підзаконних нормативно-правових актів також належать накази інших центральних 
органів виконавчої влади: Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції 
про порядок та умови виплати винагороди особам рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту за безпосередню участь в антитерористичній операції, інших заходах в умовах 
особливого періоду» [13]; Міністерства соціальної політики України «Про затвердження 
Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування 
учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок» [17]; 
Міністерства інфраструктури «Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати 
винагороди військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню 
участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого 
періоду» [12]. 

Серед нормативно-правових актів аналізованої сфери регулювання варто звернути увагу на 
постанови Верховної Ради України: «Про забезпечення належним медичним обслуговуванням 
військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи 
іншого ушкодження здоров’я під час проведення антитерористичної операції на сході України» 
[11]. Проведення парламентських слухань 19 жовтня 2016 р. у Верховній Раді України парла-
ментських слухань на тему: «Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної 
операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи» – дасть змогу комплексно 
проаналізувати рівень забезпечення державних гарантій у сфері соціального захисту учасників 
антитерористичної операції та членів їхніх родин, а також сприятиме організації відповідного 
суспільного діалогу, всебічного публічного обговорення проблемних питань та визначення 
основних напрямів та перспектив щодо подальшого розвитку системи соціального захисту 
зазначених категорій осіб [27].  

Серед нормативно-правових актів місцевої (локальної) дії, що охоплюють окремі території та 
діють на них, мають локальне значення та відображають політику органів місцевого 
самоврядування щодо соціального захисту учасників АТО, можна навести приклад Львівської 
області, де реалізується Програма соціальних виплат у Львівській області на 2015–2019 рр. дітям 
військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули під час участі в антитерористичній 
операції або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у зоні АТО [34]. 
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Ухвалою Львівської міської ради від 31 липня 2014 р. № 3700 затверджено Комплексну 
програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Львова 
[14], якою передбачено комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової 
та іншої соціальної підтримки львів’ян, яких скеровують у зону проведення антитерористичних 
операцій, та членів їхніх родин, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення 
учасників АТО, соціально-побутових питань осіб, які брали участь у проведенні АТО, та членів 
їхніх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення АТО тощо. 

Серед нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення учасників АТО і членів їх 
сімей необхідно виділити індивідуальні та спеціальні акти.  

До актів індивідуальної дії (індивідуальні) слід зарахувати рішення про присудження 
нагород, премій, представлення до чергового звання, рішення щодо демобілізації, а також рішення 
судових органів з конкретних особистих питань. Зокрема, до актів індивідуальної дії належать 
рішення про присудження статусів учасників бойових дій Міжвідомчою комісією з питань розгляду 
матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплату одноразової допомоги у разі загибелі 
(смерті) або інвалідності волонтера. Рішення номерні та поіменні з грифом обмеженого доступу і 
затверджуються відповідним протоколом. 

Серед спеціальних нормативно-правових актів, що поширюються на членів сімей учасників 
АТО, варто виокремити Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» [23] з відповідни-
ми змінами щодо оздоровлення дітей учасників АТО, а також закони України «Про охорону ди-
тинства» [25] та «Про вищу освіту» [7], якими гарантовано державну цільову підтримку для 
здобуття професійно-технічної та вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах 
дітям учасників бойових дій, зокрема учасників АТО. 

Отже, на сучасному етапі в Україні сформована система нормативно-правових актів, яка 
регулює питання соціального захисту учасників АТО та членів їхніх сімей, що передбачає: 
конституційне регулювання (Конституція та конституційні закони); законодавче регулювання 
(закони України); регулювання підзаконними нормативно-правовими актами.  

Ця система характеризується великою кількістю нормативних актів різної юридичної сили, їх 
непослідовністю, дублюванням правових норм у правових актах різної юридичної сили, 
відсутністю єдиної термінології, правових механізмів забезпечення соціального захисту 
військовослужбовців. Правові норми, що містяться в цих актах, не відповідають сучасному стану 
суспільних відносин, часто декларативні, немає механізмів їх реалізації. 

На розгляді у Верховній Раді України* перебувають 153 проекти законів, які передбачають 
«фрагментарне» оновлення законодавства про соціальний захист учасників АТО. Ці окремі 
законопроекти спрямовані на вдосконалення законодавства у таких сферах: встановлення 
підвищеного мінімального розміру допомоги у разі безробіття учасникам антитерористичної 
операції та іншим ветеранам війни [37]; справедливе призначення та надання субсидій учасникам 
антитерористичної операції та членам їхніх сімей [35]; підвищення мінімальної пенсії з втрати 
годувальника членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції [36]; посилення 
соціального захисту військовослужбовців та працівників, які беруть участь в антитерористичних 
операціях [38] тощо. 

 
Висновки. Для подальшого вдосконалення нормативно-правового регулювання соціального 

захисту учасників АТО необхідно прийняти єдиний закон, який врегулював би питання соціального 
захисту, прав і свобод учасників АТО та членів їхніх сімей. Цей закон повинен ґрунтуватися на 
таких основних положеннях: чітке законодавче визначення питань прав учасників АТО та їх 
обмежень; законодавче визначення пільг та компенсацій у зв’язку з обмеженням прав та їх 
відповідність економічним можливостям держави; адресне надання пільг та компенсацій кожному 

                                                           

* Інформація із офіційного інтернет-порталу Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua/), станом 
на 01 серпня 2016 року.  
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учаснику АТО чи його сім’ї; наявність гарантій та механізмів реалізації прав учасників АТО; 
встановлення відповідальності за порушення визначених законом прав учасників АТО. 

Лише на основі закону про соціальний захист учасників АТО необхідно розробляти інші 
нормативно-правові акти з урахуванням особливостей і умов життєдіяльності різних категорій цих 
осіб та сучасних можливостей соціально-економічного розвитку нашої держави. 
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