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Законодавчі зміни 
для військових і ветеранів



З питань національної безпеки і оборони, і, зокрема, у 
сфері соціального захисту військовослужбовців та ветеранів 

зареєстровано:

законопроектів

популістичні 
рішення

212

70 (33%)
реальні рішення
39 (18,4%)
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6 вересня 2017 року розпочалась адвокаційна кампанія 
по просуванню 9 законопроектів, визначених 
найнагальнішими у сфері соціального захисту 

військових та ветеранів

Адвокаційні кампанії
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Результати адвокаційної кампанії

Київ 2018

№6298 можливість отримати вищу освіту 
за кошти держави        у віці від 23 років
№6689 однакові розміри ОГД для усіх 
бійців ЗСУ, в тому числі іноземців
№5027 компенсація за піднайом житла 
для військовослужбовців військової служби 
за контрактом
№5512 не врахування часу для проїзду до 
місця проведення щорічної відпустки та 
назад
№6052 звільнення з військової служби та 
інші питання щодо проходження військової 
служби

№6109 гендерна рівність у структурах 
безпеки і оборони
№6268-1 ОГД у разі загибелі, смерті 
учасника російсько-української війни після 
звільнення зі служби
№5518 допомога на розвиток власної 
справи ФОП з інвалідністю, отриманою 
внаслідок участі в АТО
№5640 звільнення з військової служби  у 
зв’язку з відсутністю за місцем служби, без 
поважних причин 

5 законопроектів прийнято в цілому: 4 прийнято в першому читанні:



9 законопроектів для 9 сесії ВРУ

№6109 гендерна рівність у структурах безпеки і оборони
№6268-1 ОГД у разі загибелі, смерті учасника російсько-української війни після звільнення зі служби
№5518 допомога на власну справу ФОП з інвалідністю, отриманою внаслідок участі в АТО
№8394 забезпечення житлом військоволужбовців-внутрішньо переміщених осіб
№5066-д день вшанування пам’яті загиблих захисників України

Проект Закону щодо відповідальності за носіння військової форми та наругу над могилою
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування 
підприємства ветеранів
Проект Закону про ветеранів та захисників України
Проект Закону щодо забезпечення права на вищу освіту для УБД, їх дітей, дітей, один з батьків яких 
загинув

5 законопроектів вже зареєстровано:

4 законопроекти на стадії підготовки
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