
Дискримінація родин померлих

Захист прав жінок-військовослужбовців

В українській армії 17 тис. жінок (8,5% від загальної кількості військових). Ця цифра близька до 
показників країн-членів НАТО. Втім, українське законодавство у сфері безпеки та оборони відноситься 
до представників різних статей зовсім неоднаково.

Жінки можуть укладати контракт на проходження військової служби, якщо вони не досягли 40 років, 
чоловіки – у 45-60 років (залежно від військового звання). Граничний вік перебування у запасі для жінок 
становить 50 років, для чоловіків – 60-65 років (залежно від звання). Для жінок існують численні 
обмеження при призначенні у добовий наряд, відправлення у відрядження і проходження військових 
зборів.

Законопроект №6109 пропонує зрівняти чоловіків і жінок у можливості укладати контракт; закріпити 
принцип, за яким жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками; скасувати 
необґрунтовані обмеження щодо служби жінок у військовому запасі; встановити однакові засади 
визначання у наряд і проходження військових зборів чоловіками і жінками.

 Головний Комітет з питань національної безпеки та оборони 12.07.17 прийняв рішення  рекомендувати 
до включення у порядок денний та прийняти за основу.

Якщо учасник бойових дій помирає після звільнення зі служби внаслідок поранення або захворювання, 
пов’язаного з виконанням обов’язків служби і вже не має статусу військовослужбовця, його родина не 
отримує ні статусу, ні матеріальної допомоги.

Законопроектами №6268, №6268-1, №6268-2 пропонується надати право на одноразову грошову 
допомогу членам сімей померлих після звільнення зі служби через поранення, контузію, каліцтво чи 
захворювання, набуті внаслідок участі в бойових діях. Відмінність законопроектів в тому, що №6268 
пропонує надати допомогу якщо смерть настала протягом 3-х місяців після звільнення зі служби, 
№6268-1 – протягом 12 місяців, №6268-2 – 18 місяців.

Головний Комітет з питань національної безпеки та оборони 12.07.17 прийняв рішення рекомендувати 
до включення у порядок денний та прийняти за основу законопроект №6268-1.

від 14.07.17ВІСНИК  №42

Надання статусу УБД учасникам 
Майдану
У законопроекті №5697 Кабмін пропонує внести зміни до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» (далі - Закон) та розширити коло осіб, які вважаються учасниками бойових дій 
(УБД). Згідно проекту №5697 статус УБД має надаватися учасникам Революції Гідності, які отримали 
тілесні ушкодження, що не призвели до інвалідності.

Між членами Кабміну була відсутня єдина позиція стосовно доцільності положень законопроекту №
5697, тому 12.07.17 його повторно було розглянуто на засіданні профільного Комітету ВРУ у справах 
ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю.

Учасники комітету дійшли згоди, що надавати статус УБД учасникам Майдану є недоцільним, оскільки це 
стане підставою визнання Майдану фактичною війною, що матиме негативні наслідки для безпеки та 
оборони держави. На засіданні Комітету було обговорено інші можливі шляхи вирішення проблем 
постраждалих на Майдані.


