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ТОП НАЙВАЖЛИВІШИХ
ЗАКОНІВ ДЛЯ
УЧАCНИКІВ АТО

Маємо надію, що робота Верховної Ради у 2017 
році буде більш злагодженою та 
результативнішою. Незавершені справи будуть 
доведені до кінця, нові законодавчі ініціативи 
щодо посилення захисту учасників АТО набудуть 
статусу законів.

Ще два важливих законопроекти так і не були 
прийняті у 2016 році: 

Закон № 1437-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних 
операцій Збройних Сил України». З прийняттям Закону було завершено процес 
створення Сил спеціальних операцій ЗСУ – сучасного роду військ, який виконує 
надважливі стратегічні завдання зі здійснення спецоперацій та спецрозвідки. 

07.07.16 ПРИЙНЯТОПРО СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

Закон № 1486-VIII  «Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо забезпечення рівності 
прав військовослужбовців на грошове забезпечення». 
Закон закріплює за військовослужбовцями, які потрапили в полон право на 
збереження усіх видів грошового забезпечення на час перебування в полоні. 

06.09.16 ПРИЙНЯТО
ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ГРОШОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМ

Законопроект №2504а-д «Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних» було 
прийнято у першому читанні. Наразі він відправлений на друге читання.
Проект передбачає створення єдиної електронної бази військовозобов’язаних по всій 
країні. За військкоматами залишається одна функція – наповнювати Реєстр 
актуальними даними. 
Прийняття законопроекту допоможе автоматизувати військовий облік громадян, 
дозволить підвищити ефективність проведення мобілізації та сприятиме зміцненню 
обороноздатності держави.

18.10.16ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР

Закон № 1436-VIII «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість 
населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників 
бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення».
Закон розширює перелік категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню, та, зокрема, включають в нього УБД, які брали безпосередню 
участь у АТО. Роботодавцю, який працевлаштовує зазначених осіб строком не меншим 
двох років держава щомісяця компенсує фактичні витрати у розмірі ЄСВ.

07.07.16 ПРИЙНЯТОПРО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
порядку проходження військової служби» №5337 було направлено на підпис 
Президенту. Закон має на меті завершити практику безстрокових контрактів в лавах 
ЗСУ. Законопроект є аналогічним до 3710 і 4689.
Проект дає право на звільнення військовослужбовцям, які уклали контракт до початку 
особливого періоду і відслужили 18 місяців під час особливого періоду, а також 
військовослужбовцям, які мають контракти "до кінця особливого періоду" та 
відслужили за ними 24 місяці. Після підписання Закону безстрокові контрактники 
звільнятимуться не пізніше одного року з моменту набрання чинності Закону згідно 
графіку, затвердженого Генеральним Штабом. 

19.12.16БЕЗСТРОКОВІ КОНТРАКТИ В ЗСУ


