
В ВЕРЕСНІ 2016

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ВРУ 6-9 ВЕРЕСНЯ 

ВІСНИК

Виплати сім’ям 
військовополонених

Реєстр 
військовозобов’язаних 
знову на голосуванні

06.09.16 був прийнятий за основу і в цілому законопроект №4878 про впорядкування виплат грошового 
забезпечення сім'ям військовослужбовців, які потрапили в полон. Наразі очікуємо підпис голови ВР та 
Президента.

Законопроект передбачає, що за військовополоненими, заручниками та безвісно відсутніми зберігаються усі 
види грошового забезпечення.

Прийняття законопроекту закріпить за військовослужбовцями, які потрапили в полон право на збереження 
усіх видів грошового забезпечення на час перебування в полоні. Дія Закону не поширюватиметься на осіб, 
які самовільно залишили частину. 

Прийняття Закону є необхідним, оскільки Закон стане гарантією соціального захисту бійців, що потрапили в 
полон.

Проект №2153а - 
цивільно-військове 
співробітництво
Законопроектом пропонується на законодавчому рівні врегулювати здійснення цивільно-військового 
співробітництва, яке полягає у систематичній, планомірній діяльності ЗСУ, інших військових формувань 
та правоохоронних органів щодо надання допомоги цивільному населенню у вирішенні проблемних 
питань життєдіяльності. 

Прийняття та реалізація законопроекту дозволить військовослужбовцям долучитися до заходів з 
відновлення інфраструктури, відбудови житла та іншої допомоги цивільному населенню. Відсутність 
норм щодо цивільно-військового співробітництва призводить до того, що будь-яка допомога 
цивільному населенню з боку військових фактично може бути розцінена як порушення умов 
проходження військової служби. 

Прийняття законопроекту посилить взаємодовіру армії та цивільного населення і сприятиме відбудові 
Донбасу. 

Законопроект розроблений з метою створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних,
а також забезпечення автоматизованого військового обліку громадян України.

Прийняття Закону дозволить створити базу  даних військовозобов’язаних і призовників та автоматизувати 
процеси військового обліку громадян України. Неодноразове відкладення прийняття законопроекту 
гальмує удосконалення та автоматизацію системи мобілізації в державі. Цей законопроект потребує 
голосування за основу і в цілому, оскільки від нього залежить оборонне планування і готовність країни 
протидіяти безпековим загрозам.

Зниження пенсійного віку
для учасників АТО
Прийняття проекту закону №3252 є необхідним, оскільки він дозволить зменшити вік виходу на пенсію для 
учасників АТО. Зокрема, проектом передбачено, що учасники АТО, які мають статус УБД, інваліда війни чи 
учасника війни, мають право виходу на пенсію достроково: чоловіки у 55 років, жінки - у 50 років. 
Крім того, батьки загиблого учасника АТО та дружина, що не одружилася вдруге теж зможуть скористатися 
правом дострокового виходу на пенсію.

На сьогоднішній день, таким правом користуються тільки військовослужбовці, що брали участь в бойових 
діях на територіях інших держав, а також особи, що брали участь у ліквідації ЧАЕС.


