
Порівняльна таблиця 

до проекту закону«Про внесення змін до деяких законів України щодо відзначення внеску осіб, що боролись за 
волю України у ХХ столітті» 

 

 

Закон України 
Про державні нагороди України 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 21, ст.162) 
Стаття 10. Почесні звання України 

Встановлюються такі почесні звання України: 

відсутній 

 

"Народний артист України"; 

"Народний архітектор України"; 

"Народний вчитель України"; 

…. 
Відустня  
 
 
 
 
 
 

Стаття 10. Почесні звання України 

Встановлюються такі почесні звання України: 

Борець за волю України 
 

Народний артист України"; 

"Народний архітектор України"; 

"Народний вчитель України"; 

…. 
Почесне звання «Борець за волю України» 
присвоюється особам, які брали участь у всіх 
формах політичної, збройної та іншої колективної 
чи індивідуальної боротьби за незалежність 
України у XX столітті у складі  органів влади, 
організацій, структур та формувань, перелічених у 
статті 1  Закону України «Про правовий статус та 



 
 
 
Почесні звання України присвоюються особам, які 
працюють у відповідній галузі економічної та 
соціально-культурної сфери, як правило, не менше 
десяти років, мають високі трудові досягнення і 
професійну майстерність, якщо інше не встановлено 
положенням про почесне звання України. 
……… 

вшанування пам’яті борців за незалежність 
України у XX столітті». 
 
Почесні звання України присвоюються особам, які 
працюють у відповідній галузі економічної та 
соціально-культурної сфери, як правило, не менше 
десяти років, мають високі трудові досягнення і 
професійну майстерність, якщо інше не встановлено 
положенням про почесне звання України. 
 
………… 
 

Закон України 
Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 25, ст.190) 
 

Стаття 1. Правовий статус борців за незалежність 
України у XX столітті 

1. Борцями за незалежність України у XX столітті 
визнаються особи, які брали участь у всіх формах 
політичної, збройної та іншої колективної чи 
індивідуальної боротьби за незалежність України у XX 
столітті у складі таких органів влади, організацій, 
структур та формувань: 

…. 

Стаття 1. Правовий статус борців за незалежність 
України у XX столітті 

1. Борцями за незалежність України у XX столітті 
визнаються особи, які брали участь у всіх формах 
політичної, збройної та іншої колективної чи 
індивідуальної боротьби за незалежність України у 
XX столітті у складі таких органів влади, організацій, 
структур та формувань: 

…. 



 
19) Народний Рух України за перебудову 

(Народний Рух України) до 24 серпня 1991 року; 

Відсутній 

 

20) інші організації, структури або формування, що 
існували протягом XX століття (до 24 серпня 1991 
року) і метою діяльності яких було здобуття 
(відновлення) або захист незалежності України. 
Перелік таких організацій, структур та формувань 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

 

 
19) Народний Рух України за перебудову 

(Народний Рух України) до 24 серпня 1991 року; 

191) Українська екологічна асоціація «Зелений 
світ» до 24 серпня 1991 р.; 

20) інші організації, структури або формування, 
що існували протягом XX століття (до 24 серпня 1991 
року) і метою діяльності яких було здобуття 
(відновлення) або захист незалежності України. 
Перелік таких організацій, структур та формувань 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

 

Стаття 3. Соціальні гарантії борців за незалежність 
України у XX столітті та членів їхніх сімей 

 

1. Держава може надавати соціальні гарантії, 
пільги або інші виплати борцям за незалежність 
України у XX столітті та членам їхніх сімей. 

 

 

Відсутній  

 

Стаття 3. Соціальні гарантії борців за 
незалежність України у XX столітті та членів їхніх 
сімей 

 

1. Держава  надає соціальні гарантії, пільги та 
інші виплати борцям за незалежність України у XX 
столітті : 

 1) безоплатне забезпечення санаторно-
курортним лікуванням або одержання компенсації 
вартості самостійного санаторно-курортного 
лікування. Порядок надання путівок, розмір та 
порядок виплати компенсації вартості 



 

 

Відсутній  

 

 

Відсутній  

 

Відсутній  

 

 

Відсутній  

 

 

 

 

 

 

Відсутній  

 

 

самостійного санаторно-курортного лікування 
визначаються Кабінетом Міністрів України; 

2) 75-процентна знижка плати за  одержання 
ліків, лікарських засобів, імунобіологічних 
препаратів та виробів медичного призначення за 
рецептами лікарів; 

3) щорічне медичне обстеження і 
диспансеризація із залученням необхідних 
спеціалістів; 

4) першочергове обслуговування в лікувально-
профілактичних закладах, аптеках та 
першочергова госпіталізація; 

5)  безплатний проїзд один раз на два роки 
(туди і назад) залізничним, водним, повітряним або 
міжміським автомобільним транспортом, 
незалежно від наявності залізничного сполучення, 
або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними 
видами транспорту з 50-процентною знижкою; 

 6) позачергове влаштування до закладів 
соціального захисту населення, а також 
обслуговування службами соціального захисту 
населення вдома.  У разі неможливості здійснення 
такого обслуговування закладами соціального 



 

 

 

Відсутній  

 

 

 

Відсутній  

 

2. Органи місцевого самоврядування можуть за 
рахунок коштів місцевих бюджетів надавати додаткові 
соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за 
незалежність України у XX столітті та членам їхніх 
сімей. 

 

захисту населення відшкодовуються витрати, 
пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в 
порядку і розмірах, встановлених чинним 
законодавством; 

7)   безоплатну правову допомогу щодо питань, 
пов’язаних з їх соціальним захистом, а також 
звільнення від судових витрат, пов’язаних з 
розглядом цих питань; 

8)  безплатне поховання за рахунок коштів 
державного бюджету у порядку, що 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

2. Органи місцевого самоврядування можуть за 
рахунок коштів місцевих бюджетів надавати 
додаткові соціальні гарантії, пільги або інші виплати 
борцям за незалежність України у XX столітті та 
членам їхніх сімей. 

 
 
 
 
 
 
Відсутня  

Стаття 61. Єдиний державний реєстр борців за 
незалежність України у ХХ столітті 

1. Єдиний державний реєстр борців за 
незалежність України у ХХ столітті (далі - Реєстр) - 
єдина державна інформаційно-телекомунікаційна 
система, призначена для збирання, реєстрації, 
накопичення, зберігання, захисту та знеособлення 



інформації про борців за незалежність України у 
ХХ столітті. Реєстр створюється для забезпечення: 

1) обліку осіб, визначених у частині першій 
статті 1 цього Закону; 

2) реалізації цими особами  пільг та інших 
соціальних гарантій, передбачених законодавством 
України. 

2. Сукупність відомостей про фізичних осіб 
(персональних даних), що містяться в Реєстрі, є 
інформацією з обмеженим доступом. Оброблення 
таких відомостей здійснюється з дотриманням 
вимог Закону України "Про захист персональних 
даних". 

       3. Центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері соціального захисту є 
відповідальним за забезпечення формування і 
ведення Реєстру та є його розпорядником 

 

 

Народні депутати України  


