
Законопроект № 2090а «Про 
внесення змін до Закону України “Про 
державне оборонне замовлення» 
розроблено з метою вдосконалення 
механізму формування основних 
показників державного оборонного 
замовлення шляхом внесення 
змін до Закону України «Про 
державне оборонне замовлення». 
Законопроектом пропонується:

- впровадження системи фор-
мування проекту основних показників 
державного оборонного замовлення на 
трирічний період;

- уточнення визначення терміна 
«державні замовники»;

- здійснення закупівлі озбро-
єння та військової техніки, військової 

зброї та боєприпасів виключно за обо-
ронним замовленням;

- покладення на уповноваже-
ний орган функції з надання роз’яснень 
щодо застосування законодавства у 
сфері оборонного замовлення;

- введення заборони в укладенні 
компенсаційних (офсетних) договорів в 
умовах особливого періоду, введення 
надзвичайного стану та у період прове-
дення антитерористичної операції.
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ефективне матеріально-технічне 
забезпеченнЯ військ

Реалізація Закону дасть змогу  
вдосконалити нормативно-правову базу 

у сфері державного оборонного  
замовлення, сприятиме ефективному 

матеріально-технічному забезпеченню 
Збройних Сил та інших військових  

формувань України.

посиленнЯ соціального 
захисту сімей 
військовослужбовців

Законопроект № 3846 «Про 
внесення доповнення до статті 24 
Закону України “Про загаль но
обов’язкове державне соціаль
не страхування» (щодо поси-
лен ня соціального захисту сімей 
військовослужбовців). Законо-
проек том пропонується внести зміни 
до частини першої статті 24 Закону 
України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» 
та розширити перелік осіб, 
яким виплачується 100 відсотків 
середньої заробітної плати 
(доходу) при тимчасовій втраті 
працездатності, а саме дружинам 
(чоловікам) військовослужбовців, 
вдові (вдівцю) загиб лого або 
померлого військовослужбовця, 
відповідно до статті 18 Закону 
України «Про соціальний і правовий 
захист військово службовців та 
членів їх сімей».

Реалізація Закону сприятиме за-
безпеченню належного соціального 
захисту членів родини військовос-
лужбовців, що проходять військову 
службу, та загиблих (померлих) вій-
ськовослужбовців.

 Проект закону потребує додаткового 
фінансово-економічного обґрунтування.

додаткові гарантії у сприЯнні 
працевлаштуванню учасників бойових дій

Проектом закону пропонується розши-
ри ти перелік категорій громадян, що мають 
додаткові гарантії у сприянні пра це влаш-
ту ванню шляхом внесення змін до За ко-
ну України «Про зайнятість населення» від 
05.07.2012, додавши до переліку категорій гро-
мадян, що мають додаткові гарантії у сприян ні 
працевлаштуванню, учасників бойових дій. 

Профільний комітет рекомендує прийняти 
законопроект за основу. Висновок Головного 
науково-експертного управління відсутній. 
Не дотримана процедура прийняття законо-
давчих актів, визначена Законом України 
«Про Регламент Верховної Ради  України».

Загалом, реалізація закону стане додатковою 
гарантією у сприянні працевлаш туванню 

учасників бойових дій, які брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції за умови 

прийняття його з дотриманням процедури.

Законопроект №2095а-д «Про внесення зміни до статті 14 Закону України 
“Про зайнятість населення“» щодо додаткових гарантій у сприянні 
працевлаштування учасників бойових дій, які брали безпосередню участь  
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення


