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Парламент проголосував у першому читанні тільки за 2 з 9 законопроектів, які посилюють рівень
соціального захисту учасників російсько-української війни. На прийняття цих двох проектів у другому читанні
та схвалення решти 7 законопроектів залишається всього одинпленарний тиждень цього року.
Юридична Сотня разом з коаліцією провідних громадських організацій та експертів «Реанімаційний Пакет
Реформ» закликає депутатів прийняти за основу і в ціломунаступні законопроекти, включені до порядку
денного цього тижня:

Виплати компенсації військовослужбовцям за піднайом (найом) житла
Відповідно до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»право на
отримання компенсації за оренду житла передбачено лише для осіб офіцерського складу.
Прийняття законопроекту №5027 запровадить виплати компенсації за піднайом (найом) жилого
приміщення не лише для офіцерів, а й для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського
складу, які проходять службу за контрактом (у разі відсутності можливості їх розміщення в спеціально
пристосованих казармах або у сімейних гуртожитках).

Дискримінація родин померлих
Законопроект №7330змінює назву «Високомобільні десантні війська Збройних Сил України» на
«Десантно-Штурмові війська».
До цього законопроекту був зареєстрований альтернативний законопроект №7330-1, який крім зміни
назви передбачає надати право на одноразову грошову допомогу членам сімей померлих військовослужбовців внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, якщо смерть настала протягом року після
звільнення з військової служби.
На сьогодні, якщо військовослужбовець помирає після звільнення зі служби внаслідок поранення або
захворювання, пов’язаного з виконанням військових обов’язків, його родина не отримує матеріальної
допомоги.

Служба в ЗСУ з інвалідністю
Згідно чинного законодавства військовослужбовці, визнані військово-лікарською комісією непридатними
до військової служби, підлягають звільненню за станом здоров’я. Як наслідок, військовослужбовець, який має
належну кваліфікацію, знання та достатні фізичні можливості для ефективного виконання обов’язків служби
на окремих посадах, юридично не може бути залишеним в армії.
Проектом закону №6052 пропонується надати можливість залишатись на службі військовослужбовцям, які
отримали ушкодження здоров’я під час участі в бойових діях. Мова іде лише про осіб, стан здоров’я яких
дозволяє виконувати службові обов’язки відповідно до займаної посади, що підтверджується медичним
висновком.

Оперативне прийняття
рішення щодо СЗЧ
На сьогоднішній день, військовослужбовці, які без поважних причин відсутні за місцем проходження
військової служби,переводятьсяпоза штат, однак не звільняються з військової служби. А отже, закон
забороняє взяти на їхню посаду іншу людину. Це призводить до неукомплектованості військових частин і, як
наслідок, негативно впливає на обороноздатність держави.
Законопроект №5640 надасть можливість оперативно приймати рішення щодо звільнення військовослужбовців, які без поважних причин відсутні за місцем проходження служби більше ніж два місяці. Це дозволить
доукомплектовувати посади, які фактично залишаються незайнятими.

Встановлення групи інвалідності учасникам війни України проти російської
агресії
На сьогодні склалася практика, коли учасникам війни проти російської агресії, у яких ампутовані верхні
та/або нижні кінцівки при проходженні медико-соціальної експертної комісії встановлюють групу інвалідності,
яка є вищою, ніж та, що повинна бути встановлена за показниками здоров’я. Наприклад, якщо особа
претендує на ІІІ групу, їй встановлюють ІІ. Пов’язано це з тим, що вища група інвалідності дозволяє отримати
додаткові послуги реабілітації, адаптаціїдо цивільного життя та підтримку з боку держави.
Однак вища група дається за умови її перегляду через 2 роки.
Законопроект №7161 пропонує забезпечити встановлення групи інвалідності учасникам війни України проти
російської агресії безстроково, щоб запобігти подальшому перегляду групи. Також законопроект пропонує
закріпити на рівні закону практику надання учасникам війни України проти російської агресії вищої групи
інвалідності.

