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Цього тижня в порядку денному засідань
Верховної Ради України:

Призначення пенсії в разі втрати
годувальника
На сьогоднішній день пенсія в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до
досягнення 23-річного віку призначається вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, крім
курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і
державної пожежної охорони.
Прийняття законопроекту №5366-д забезпечить рівне право на отримання пенсії в разі втрати годувальника всім
студентам, курсантам та іншим особам, які навчаються у відповідних закладах, тому за результатами розгляду
рекомендуємо прийняти за основу та в цілому.

Ідентифікація військовослужбовців
Національної гвардії України
Законопроект №5701 пропонує запровадити систему персональної ідентифікації військовослужбовців Національної
гвардії України (далі - НГУ). Зокрема, передбачається створення єдиної бази індивідуальних номерів військовослужбовців НГУ та безкоштовний доступ до такої бази в мережі Інтернет шляхом надання інформації на запит за конкретним
номером. Кожному військовослужбовцю НГУ передбачено довічне присвоєння індивідуального номера. Встановлюється обов’язок військовослужбовця завжди мати при собі жетон та індивідуальний номер на засобах захисту.
Це дозволить громадянам легко бачити, запам’ятовувати та фіксувати індивідуальний номер військовослужбовця НГУ
під час виконання ним завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, у разі можливих
неправомірних дій з його боку, або коли військовослужбовець НГУ не бажає представитись чи пред’явити своє
службове посвідчення за аналогією ідентифікації поліцейських Національної поліції.
За результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу.

Кримінальна відповідальність за злочини
проти військовослужбовців
Законопроект №1174 пропонує встановити кримінальну відповідальність за умисне знищення або пошкодження
майна, посягання на життя, захоплення у заручники військовослужбовця Держприкордонслужби, ЗСУ, НГУ, СБУ,
Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони (перелік силових відомств вичерпний). Однак ст.ст. 115,
147, 194, 348 Кримінального кодексу України вже передбачають відповідальність за вказані злочини. Впровадження
спеціальної відповідальності та встановлення вичерпного переліку силових відомств не є доцільним.
Законопроект було прийнято у першому читанні 16.06.15, наразі очікується розгляд у другому читанні. За результатами розгляду доцільно відхилити.

