
Отримання довідок про обставини травми

Співпраця із військкоматами

До другого читання підготовлено законопроект № 2985, який вносить зміни до статті 38 Закону «Про 
військовий обов’язок і військову службу». Відповідно до чинної редакції статті 38, органи місцевого 
самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, якщо на їхній території відсутні 
військкомати, зобов’язані сповіщати призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військкоматів, 
забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом та повідомляти районні (міські) військкомати про 
прийняття на роботу призовників.

Законопроект № 2985 пропонує поширити вище описані обов’язки на всі органи місцевого 
самоврядування та підприємства, установи, організації незалежно від  знаходження на їхній території 
військкоматів.

Разом з тим, проект № 2985 не покладає нових обов’язків на органи місцевого самоврядування, 
підприємства та установи, адже вже зараз Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 
зобов’язує всі органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації забезпечувати 
своєчасне оповіщення та прибуття громадян за мобілізацією. Тому законопроект № 2985 є технічним і 
його метою є узгодження норм законодавства.

Наша рекомендація – прийняти в цілому.

На друге читання виноситься законопроект  № 3728, який  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». Таке формулювання 
призводить до частої відмови у видачі документу. У свою чергу, 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 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.

Рекомендуємо прийняти проект в цілому.

від 15.05.2017ВІСНИК №41

Засоби масової інформації 
Міністерства оборони

Законопроект № 5008 виноситься на друге читання. Проектом пропонується тимчасово на час 
проведення АТО дозволити Міністерству оборони та військово-цивільним адміністраціям (ВЦА) 
створювати власні ЗМІ, оскільки в умовах гібридної війни є необхідність зробити виняток для військових 
органів в частині розпочатого у 2015 році процесу припинення державної власності на медіа.

 Проте, у проекті міститься низка недоліків, що не дозволяє прийняти його як закон. Наприклад, у ЗМІ 
Міноборони і ВЦА дозволено розміщувати рекламу (крім політичної агітації). Така норма явно 
суперечить меті законопроекту, адже мас-медіа силових відомств не можуть бути комерційним 
інструментом. 

Отож, рекомендуємо внести законопроект № 5008 на повторне друге читання.


