
Законопроект № 3728
Отримання довідок про обставини 
травми 

Законопроект № 4794 
Соціальний захист цивільних 
громадян

Законопроект №4794 передбачає надання соціальних пільг для цивільних осіб, які постраждали 
внаслідок проведення АТО.

“Безумовно жертви конфлікту на Сході країни, потребують соціального захисту та підтримки з боку 
держави, однак проект №4794 містить низку недоліків, які потребують доопрацювання”, - вважає 
Станіслав Івасик, юрист-аналітик, ГО “Юридична Сотня”. 

Зокрема, законопроект не містить жодного обмеження щодо поширення статусу особи, яка 
постраждала внаслідок АТО, на осіб, які були членами терористичних угрупувань. По-друге, 
законопроектом передбачено, що Україна бере на себе обов’язок відшкодувати всю матеріальну 
шкоду, завдану громадянину, незалежно від вартості майна та спроможності особи самостійно його 
відновити. По-третє, цивільні особи отримають однаковий рівень соціальної підтримки (пільг) від 
держави, що і учасники бойових дій.  

Прийняття законопроекту №4794 вимагає значних видатків з державного бюджету України та створює 
ризики загострення соціальної напруги між різними категоріями населення.

Законопроект № 2504а-д 
Єдиний реєстр військовозобов’язаних

В порядку денному Верховної Ради законопроект №2504а-д про Єдиний державний реєстр 
військовозобов'язаних. 18.10.2016р. законопроект було прийнято у першому читанні. Наразі готується 
до другого читання. 

Коротко про суть законопроекту за посиланням: http://legal100.org.ua/?p=1991  
Після прийняття проекту закону облік військовозобов’язаних буде вести не лише військкомат у 
паперовому вигляді – існуватиме єдина електронна база по всій країні. За військкоматами залишається 
одна функція – наповнювати Реєстр актуальними даними.

До Реєстру будуть вносити персональні та службові дані про військовозобов’язаних (призовників).
Прийняття законопроекту допоможе автоматизувати процеси військового обліку громадян, дозволить 
підвищити ефективність проведення мобілізації та сприятиме зміцненню обороноздатності держави.

Законопроект № 5112
Військова дисципліна

На друге читання виноситься законопроект №5112.

Проектом закону 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.

Реалізація закону стане інструментом вирішення вище зазначених проблем та посилить 
обороноздатність української армії.

Законопроект №3728 вирішує проблему довідок про обставини травми, отриманої в районі проведення 
АТО. Чинна редакція Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України визначає, що таку довідку лікар 
військової частини видає «за необхідності». Диспозитивність формулювання призводить до частої 
відмови у видачі документу. Відсутність довідки є перешкодою для прийняття висновку 
військово-лікарської комісії про зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва) із проходженням 
військової служби.

Проект Закону №3728 встановлює, що видача документу про обставини травми є обов’язковою. Якщо 
бойова обстановка не дозволяє надати довідку одразу, військова частина зобов’язана надіслати її до 
військкомату, до якого приписаний військовослужбовець, протягом 30 днів.
“Запропоновані зміні усунуть перепони на шляху до оформлення статусу інваліда війни та прискорять 
процес отримання одноразової грошової допомоги за поранення”, - зазначає Леся Василенко, голова 
ГО “Юридична Сотня”, рекомендуючи прийняття законопроекту за основу. 

від 13.03.2017ВІСНИК №38

Законопроекти
до другого читання

За висновком Вікторії Лавренюк, юриста-аналітика ГО “Юридична Сотня”, єдиний реєстр 
військовозобов’язаних (законопроект №2504-а) та посилення відповідальності за військові злочини 
(законопроект №5112) є необхідними для забезпечення належного рівня обороноздатності держави і 
потребують прийняття за основу і в цілому.


