
Проект Закону № 4981
про загальнообов’язкове соціальне медичне 
страхування в Україні

Метою законопроекту є покращення системи охорони здоров’я шляхом збільшення обсягу фінансових ресурсів за 
рахунок страхових платежів, а також підвищення ефективності використання існуючих ресурсів за рахунок забезпечення 
об’єктивного обліку наданої в державних та комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги та медичних 
послуг.

Завданнями законопроекту є:

Перерозподіл фінансування гарантій держави щодо надання безоплатної медичної допомоги між бюджетними 
фінансами і системою загальнообов’язкового соціального медичного страхування дозволить зосередити бюджетне 
фінансування на стратегічно важливих питаннях охорони здоров’я.

• запровадження за-
гальнообов’язкового 
соціального медичного 
страхування як гарантії 
конституційних прав 
громадян України на 
медичну допомогу і ме-
дичне страхування;

• забезпечення фінансу-
вання  гарантованого 
рівня надання безоплат-
ної медичної допомоги 
(медичних послуг) у 
визначеному законодав-
ством обсязі;

• встановлення ефектив-
ної системи контролю 
за накопиченням та 
цільовим використан-
ням коштів системи 
загальнообов’язкового 
соціального медичного 
страхування;

• створення механізму 
контролю за якістю 
медичних послуг та їх 
відповідністю потребам 
пацієнтів.

Проект Закону № 3593-д
від 19.07.2016 про тимчасово окуповану 
територію України є доопрацьованим 
законопроектом №3593, поданим 08.12.15 р.

В законопроекті запропоновано визнати факти тимчасової окупації частини території України та залучити у якості 
представника інтересів держави та громадян на тимчасово окупованій території державу-покровительку з числа 
нейтральних країн, що дасть змогу застосовувати встановлені чотирма Женевськими конвенціями «Про захист жертв 
війни» механізми захисту своїх громадян.

Законопроект має за мету підвищити ефективність політики держави щодо тимчасово окупованої території, сприяти 
відновленню суверенітету  України в межах її кордонів, створити комплекс засобів для захисту прав і свобод громадян 
України, які перебувають на тимчасово окупованій території України та національних інтересів України, створення 
правових механізмів відновлення суверенітету та правопорядку на території, звільненій від тимчасової окупації, 
адаптації мешканців звільненої території до мирного життя, відновлення справедливості та порозуміння у суспільстві.

Проект Закону № 4995
ро внесення змін до законодавчих актів 
України з питань забезпечення жилими 
приміщеннями військовослужбовців та членів 
сімей військовослужбовців, які загинули під час 
виконання обов’язків військової служби

На сьогоднішній день законодавством України не врегульовано питання щодо забезпечення житлом 
військовослужбовців, яких призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, не передбачено 
збереження за ними жилого приміщення, яке вони займали до призову під час мобілізації.

Метою прийняття проекту Закону є:

Прийняття законопроекту дозволить посилити соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей.

• впорядкування 
питань забезпе-
чення жилими 
приміщеннями 
військовослуж-
бовців, яких при-
звано на військову 
службу під час 
мобілізації, на 
особливий період

• збереження 
деяких житлових 
прав військовос-
лужбовців, яких 
призвано на вій-
ськову службу під 
час мобілізації, на 
особливий період, 
шляхом обов’яз-
кового збережен-
ня за військовос-
лужбовцями цієї 
категорії жилого 
приміщення по-
над шість місяців

• створення пра-
вових підстав 
для посилення 
соціального захи-
сту сімей військо-
вослужбовців, які 
загинули (помер-
ли) або пропали 
безвісти під час 
проведення АТО

• усунення неодно-
значності норма-
тивно-правових 
актів у сфері 
забезпечення 
житлом

• приведення у 
відповідність до 
законодавства 
окремих поло-
жень ЖК УРСР, що 
стосуються вій-
ськовослужбовців 
надстрокової 
служби, шляхом 
вилучення відпо-
відних норм

Проект Закону № 4950
про внесення змін до деяких законів України
(щодо ввезення в Україну транспортних засобів для забезпечення проведення антитерористичної операції)

Проектом Закону пропонується спростити процедури передачі транспортних засобів в зону проведення АТО, а 
також забезпечити визнання гуманітарною допомогою транспортних засобів, що  надходять  у  період  проведення 
АТО для отримання і використання ЗСУ,  НГУ, іншими утвореними відповідно  до  законів України військовими 
формуваннями. Законопроектом пропонується надати військово-цивільним адміністраціям повноваження щодо 
визнання транспортного засобу, який відправляється в зону АТО гуманітарною допомогою.

ОГЛЯД ПРОЕКТІВ ЗАКОНІВ, 
ПОДАНИХ НА РЕЄСТРАЦІЮ

В ЛИПНІ 2016

Проект Закону № 4023a
про внесення зміни до Закону України
“Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції”

Метою проекту Закону є визначення особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують 
громадянство України, громадянам, які проживають у зоні проведення АТО або переселилися з неї під час її проведення.

Реалізація Закону забезпечить врегулювання проблемних питань оформлення документів, що посвідчують особу та 
підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або 
переселилися з неї під час її проведення.


