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рч.оі-іт Структурні підрозділи з питань 
соціального захисту населення 
райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів

Доводимо до відома листи народного депутата України Наталії 
Королевської від 07.05.2021 р. № 150-к щодо підтримки громадських осіб з 
інвалідністю та від 07.05.2021 р. № 151-к щодо підтримки громадських 
організацій ветеранів (додаються).

Прошу, з урахуванням інформації викладеної у листах, забезпечити 
подальше інформування широкого загалу відповідної категорії населення.

Додаток: 2 арк.

Директор Департаменту Ірина КОВАЛЬЧУК

Наталія Самойлюк 65-69-70
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НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ * АЇНИ
Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 5

Головам обласних держ авних адміністрацій
Головам міських рад 

Головам О б’єднаних територіальних громад

Щодо підтримки 
громадських організацій 
осіб з інвалідністю

Дозвольте звернутися до Вас від імені Соціальної Ради України -  платформи, яка 
об'єднала людей незалежно від статусу, місць роботи чи посад, задля удосконалення і 
розвитку соціальної моделі України, відстоювання соціальних прав та інтересів населення 
нашої держави.

Інститути громадянського суспільства відіграють надзвичайно важливу роль у 
справі захисту інтересів і соціальної підтримки найбільш соціально уразливих категорій 
українських громадян. Зокрема, до соціально уразливих категорій населення в Україні 
офіційно віднесено понад 2,7 млн. людей з інвалідністю, у тому числі понад 160 тис. дітей.

Законні інтереси та права осіб з інвалідністю представляють і відстоюють 
громадські об’єднання відповідного профілю (зареєстровані та утворені шляхом 
повідомлення відповідно до Закону України "Про громадські об’єднання"). На сьогодні в 
Україні акгивно працює загалом понад 700 громадських організацій осіб з інвалідністю.

Вважаю за необхідне повідомити Вам про зареєстрований у Верховній раді 
України законопроекти від 29.04.2021 року № 5451 "Про внесення змін до статті 15 
Закону України "Про оренду державного та комунального майна" щодо підтримки 
громадських організацій осіб з інвалідністю"

Основною метою прийняття законопроекту є створення належних умов для 
діяльності • громадських організацій осіб з інвалідністю шляхом надання їм права на 
отримання в оренду державного та комунального майна, що не міститься в Переліку 
першого типу, без проведення аукціону.

Прийняггя законопроекту сприятиме створенню умов для посилення державної 
підтримки діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю шляхом надання їм 
права на отримання в оренду державного та комунального майна, яке 
використовуватиметься для їх розміщення, без проведення аукціону.

Також звертаюся до Вас з проханням про поширення цієї інформації серед 
громадських організацій осіб з інвалідністю!

З надією на розуміння 
та підтримку

народний депутат України



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 5

Головам обласних державних адміністрацій
Головам міських рад 

Головам О б’єднаних територіальних громад

Щодо підтримки громадських 
організацій ветеранів

Дозвольте звернутися до Вас від імені Соціальйої\Р£Ди України -  платформи, яка 
об'єднала людей незалежно від статусу, місць роботи-'чи посад, задля удосконалення і 
розвитку соціальної моделі України, відстоювання соціальних прав та інтересів населення 
нашої держави.

З прийняттям Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких законодавчих актів України" № 76-VIII від 28 грудня 2014 року в Україні 
відбулося скасування низки соціальних прав, свобод, гарантій, пільг та компенсацій, 
встановлених законами України, чим порушено приписи статті 22 Конституції України в 
частині недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті 
нових законів або внесенні змін до чинних законів.

Низкою рішень Конституційного Суду України доведено неконституційність 
окремих положень сумнозвісного Закону України № 76-VIII.

Вважаю за необхідне повідомити Вам про розроблений за участю 
громадськості та зареєстрований у Верховній раді України законопроект від 
29.04.2021 року № 5445 "Про внесення змін до деяких законів України щодо 
відновлення існуючих раніше прав і свобод ветеранів війни, ветеранів праці, дітей 
війни та жертв нацистських переслідувань" .

Законопроект має на меті поновити у правах одних із самих незахищених верств 
населення - - ветеранів війни, ветеранів праці, дітей війни та жертв нацистських 
переслідувань

Також звертаюся до Вас з проханням про поширення цієї інформації серед 
громадських організацій ветеранів війни, ветеранів праці, дітей війни та жертв 
нацистських переслідувань !

З надією на розуміння та підтримку 
народний депутат України

С
Н.Ю. Королевська


