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З

аконопроект №4255 «Про амністію у 2016 році» було прийнято у першому читанні та в цілому 07.07.2016. Наразі законопроект
готується на підпис президенту. Реалізація наведеного закону дасть можливість звільнити від відповідальності осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, отримали статус учасника бойових дій, обвинувачених,
засуджених за вчинення злочинів,
що не є особливо тяжкими злочинами
проти життя та здоров‘я особи, та не
є дезертирами, не звинувачуються в
присвоєнні зброї, військової техніки,
підпалу військового майна.
У Пояснювальні записці до проекту
закону зазначено, що ще однією метою

чи будуть визнані
гуманітарною
допомогою?

З

аконопроектом №4728 «Про
визнання гуманітарною допомогою транспортних засобів,
ввезених для забезпечення проведення антитерористичної операції»
зазначається, що транспортні засоби, ввезені для забезпечення проведення антитерористичної операції
та визнані гуманітарною допомогою,
підлягають передачі Збройним Силам України, Національній гвардії
України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим
формуванням протягом 10 днів після
їх митного оформлення для відомчої
реєстрації. Метою прийняття Закону є вирішення проблеми наявності
на території України транспортних
засобів з порушенням умов перебування у митному режимі транзиту
або тимчасового ввезення, ввезених

реалізації законопроекту є зменшення
кількості осіб, які утримуються в місцях позбавлення волі, та, як наслідок,
заощадження бюджетних коштів, що


витрачаються на утримання засуджених, і забезпечення належних умов
відбування покарання для осіб, які продовжуватимуть там знаходитися.

митний режим

транспортних засобів,
ввезених для зони ато

і переданих у зону проведення АТО.
Головне
науково-експертне
управління висловило ряд суттєвих
зауважень до змісту законопроекту.
Законопроект потребує додаткового фінансово-економічного обґрунтування. Проект закону не містить
достатніх і завершених правових

механізмів реалізації його положень.
На даному етапі проект закону
потребує значного доопрацювання.

чи спростяться
процедури
у разі знищення?

Законопроект №4729 «Про внесення змін до Митного кодексу
України» (щодо порядку завершення
митних режимів транзиту та тимчасового ввезення для транспортних
засобів, ввезених для забезпечення проведення антитерористичної
операції). Метою прийняття Закону
є вирішення проблеми завершення
митних режимів транзиту та тимчасового ввезення для транспортних
засобів, ввезених, переданих та
знищених в зоні проведення АТО.
Закон прописує спрощену процедуру підтвердження факту знищення транспортних
засобів, яка слугуватиме підставою завершення відповідного митного режиму та, як
наслідок, забезпечить уникнення відповідальності осіб, які ввозили дані транспортні
засоби. Прийняття вказаного законопроекту вирішить проблему завершення митних
режимів транзиту та тимчасового ввезення
для транспортних засобів ввезених, переданих та знищених у зоні проведення АТО.

Припинити практику

безстрокових контрактів

Законопроект №4689 «Про внесення змін до
Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» (щодо уточнення окремих
положень)
Законопроект 4689 дасть можливість звільнитися з військової служби військовослужбовцям, які уклали контракти ПІД ЧАС дії
особливого з формулюванням «до кінця дії
особливого періоду або оголошення рішення
про демобілізацію», у разі, якщо такі військовослужбовці відслужили 18 місяців.
З прийняттям цього законопроекту практика безстрокових контрактів буде припинена в
принципі. Натомість, ЗСУ будуть пропонувати контракти на 6, 12 або 18 місяців. З голосу
була внесена поправка щодо врегулювання
строків контрактів, які були укладені до початку особливого періоду, але 15.04.2014 були
автоматично продовжені до його кінця або до
оголошення рішення про демобілізацію. Точне
формулювання поправки поки не відоме.

Безкоштовна консультація юриста:

0 800 308 100

військова
дисципліна

має стати пріоритетом

З

аконопроектом
№4210
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та
деяких інших осіб» пропонується
ряд змін до Кримінального кодексу
України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Дисциплінарного статуту Збройних Сил
України, Стройового статуту Збройних Сил України, Статуту гарнізонної та вартової служб та Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Метою законопроекту є підвищення рівня військової дисцип

ліни військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та
резервістів під час проходження
зборів, удосконалення порядку притягнення зазначених осіб
до відповідальності за вчинення військових адміністративних
правопорушень.
Реалізація законопроекту сприя
тиме підвищенню рівня військової
дисципліни, правопорядку серед
військовослужбовців Збройних Сил
України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, шляхом дотримання
ними встановленого порядку проходження військової служби.
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