
Отримання довідок
про обставини травми
Законопроект №3728

Військова дисципліна
На друге читання виноситься 
законопроект №5112
Законопроектом пропонується посилити відповідальність військовослужбовців за військові злочини: 
самовільне залишення частини, незаконне володіння зброєю, пияцтво та інші.

Суворе дотримання правил несення служби під час виконання завдань в районах бойових дій є 
запорукою безпеки і оборони в Україні. 

Проте згідно статистики військової прокуратури за весь період проведення АТО кількість не бойових 
втрат, пов’язаних із вживанням алкогольних напоїв та наркотичних речовин складає 96 осіб, 
укомплектованість деяких підрозділів не сягає навіть 40%, а кількість вивезеної зброї та боєприпасів 
вражає.

Прийняття законопроекту вирішить вище зазначені проблеми та посилить обороноздатність української 
армії.

Санаторно-курортне лікування
Законопроект №2215 

Пропонує надати право інвалідам війни, які брали участь в АТО, першочергово отримувати путівки на 
санаторно-курортне лікування. Крім того, законопроект доповнює перелік державних органів та 
силових відомств, які зобов’язані надавати такі путівки. 

Законопроект безумовно спростить процедуру отримання путівок, однак не вирішить питання 
обмеженої їх кількості та недостатності для забезпечення потреб усіх учасників АТО.

Законопроект варто підтримати, проте варто також переглянути кошти, передбачені за бюджетною 
програмою №2501470 - санаторно-курортне лікування учасників АТО.

Урегульовує питання щодо необхідності видачі довідок про обставини травми. Чинна редакція Статуту 
внутрішньої служби Збройних Сил України визначає, що таку довідку лікар військової частини видає «за 
необхідності». Диспозитивність такого формулювання призводить до того, що військові частини, 
переважно, не вбачають за необхідне видавати довідку  про поранення за запитом військовослужбовців. 
В той же час, такі довідки є підставою для встановлення зв’язку між пораненням та участю в АТО. Без 
довідок військовослужбовці не можуть оформити статус інваліда війни та отримати передбачені 
законом виплати.

Проект №3728 встановлює, що видача довідки про обставини травми є обов’язковою, а якщо бойова 
обстановка не дозволяє надати довідку про отриману травму, то таку довідку військова частина 
зобов’язана надіслати у військкомат, до якого приписаний військовослужбовець, протягом 30 днів з 
моменту отримання травми.

Законопроект рекомендується до прийняття за основу.
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