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На розгляд Верховної Ра ди 
України винесений законо
проект № 4795 «Про  внесення 

змін до деяких законів України щодо Сил 
спеціальних операцій Збройних Сил 
України». Законопроект спрямований 
на регулювання правового статусу, 
підстав та порядку застосування Сил 
спеціальних операцій (далі – ССО) 
самостійно або у взаємодії з іншими 
видами Збройних Сил України для 
виконання спеціальних операцій 
запобігання і стримування воєнного 

конфлікту, сприяння виконанню завдань 
угрупованнями військ (сил) в операціях, 
а також виконання інших спеціальних 
завдань в інтересах національної 
безпеки у сфері оборони держави. 

Законопроектом пропонується 
розширити повноваження військово
цивільних адміністрацій з метою 
сприяння у проведенні спеціальних 
операцій (дій) Силами спеціальних 
операцій Збройних Сил України, а також 
дозволити силам спеціальних операцій 
проводити спеціальну розвідку. 

Проектом постанови 
№ 4854 «Про проведення 
парламентських слухань на 

тему «Державні гарантії соціального 
захисту учасників антитерористичної 
операції, Революції Гідності та 
членів їх родин: стан і перспективи» 
пропонується 19 жовтня 2016 року 
провести в залі пленарних засідань 
Верховної Ради України парламентські 
слухання на тему: «Державні гарантії 
соціального захисту учасників 
антитерористичної операції, Революції 
Гідності та членів їх родин: стан і 
перспективи», а також здійснити 
передбачені законодавством заходи 
для їх підготовки й проведення. 

Під час парламентських слухань 
планується заслухати інформацію 
Уряду, пропозиції державних органів, 
органів місцевого самоврядування 
та громадських організацій 
щодо порушеного питання щодо 

повноваження сил спеціальних операцій  
будуть розширені

Законопроектом №3252 
«Про внесення змін до 
деяких законів України 

щодо пенсійного забезпечення 
окремих категорій осіб із 
числа учасників проведення 
антитерористичної операції» 
пропонується внести зміни 

до Закону України «Про загальнообов‘язкове державне 
пенсійне забезпечення», якими надати право на призначення 
дострокової пенсії після досягнення чоловіками – 55 років, 
жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не 
менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Пропонується також внести зміни до Закону України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб», якими передбачити право батьків та 
дружин (чоловіків), якщо вони не взяли повторний шлюб, 
таких осіб на пенсію у зв’язку із втратою годувальника за 5 
років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 
26 Закону України «Про загальнообов‘язкове державне 
пенсійне забезпечення». 

Прийняття проекту Закону України дасть можливість 
забезпечити соціальну справедливість в частині пенсійного 
забезпечення щодо осіб, які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції в районах її проведення, та 
членів їх сімей.

новації соціальної 
підтримки членів 
сімей учасників ато

Законопроектом №3339 «Про 
внесення змін до Закону України 
«Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» (щодо 
соціального захисту членів сімей 
учасників антитерористичної 
операції) пропонується внести 
зміни Закону України «Про 
державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» та 
встановити, що до сукупного 
доходу сім’ї, при призначенні 
допомоги, не враховується грошове 
забезпечення військовослужбовців, 
осіб рядового і начальницького 
складу, які беруть безпосередню 
участь в антитерористичній 
операції на час її проведення. 

Прийняття запропонованого 
Закону дасть можливість надати 
соціальну підтримку та забезпечити 
гарантований державою 
прожитковий мінімум для сімей з 
дітьми, батьки яких беруть участь у 
антитерористичній операції.

справедливе пенсійне забезпечення учасників ато


