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Законопроекти, включені у порядок денний 
Верховної Ради цього тижня:

 Відповідно до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей»право наотримання компенсації за оренду житла передбачено лише для осіб офіцерського 
складу. Сержанти змушені сплачувати оренду житла зі свого житлового забезпечення, що негативно 
впливає на мотивацію до проходження військової служби.
 Прийняття законопроекту №5027 запровадить виплати компенсації за піднайом (найом) жилого 
приміщення для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу військової 
служби за контрактом. На прийняття законопроекту чекають понад 100 тис. військовослужбовців. 
Реалізація законопроекту потребує із державного бюджету 786 млн. 690 тис. грн. на рік.
 Законопроект №5027 є урядовим, його прийняття підтримує Міністерство оборони та Генераль-
ний штаб Збройних Сил України.
 Рекомендуємо прийняти законопроект №5027 за основу та в цілому.

Ідентифікація військовослужбовців 
Національної гвардії України

Призначення дострокової пенсії членам 
сімей загиблих учасників Революції 
Гідності
 Законопроектом №7429 пропонується надати право на призначення дострокової пенсії за віком 
членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а саме: 
 - батькам загиблих;
 - дружинам, чоловікам, якщо вони не взяли повторний шлюб;
 - дітям, які отримали статус особи з інвалдінстю до досягнення повноліття;
 Пропонується призначати пенсії за вікомчоловікам – після досягнення ними 55 років за наявності у 
них страхового стажу не менше 25 років, та жінкам – після досягнення ними 50 років за наявності у 
них страхового стажу не менше 20 років.
 З урахуванням деяких технічних зауважень рекомендується прийняти за основу та в цілому.

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 Держприкор-
донслужби, ЗСУ, НГУ,СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони (перелік 
силових відомств вичерпний). Однакст.ст. 115, 147, 194, 348 Кримінального кодексу України вже 
передбачають відповідальність за вказані злочини.
 Впровадження спеціальної відповідальності та встановлення вичерпного переліку силових 
відомств не єдоцільним.
 Законопроект було прийнято у першому читанні 16.06.15, наразі очікується розгляд удругому 
читанні. За результатами розгляду доцільно відхилити.

Виплати компенсації військовослужбов-
цям за піднайом (найом) житла

 Законопроект №5701 пропонує запровадити систему персональної ідентифікації військовослуж-
бовців 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 військовослужбов-
цю 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.


