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Встановлення групи інвалідності
На сьогоднішній день особам з інвалідністю, у яких ампутовані верхні та/або нижні кінцівки при проходженні
Медико-соціальної експертної комісії встановлюють групу інвалідності, яка є вищою, ніж повинна бути встановлена за
показниками здоров’я. Умовно кажучи, якщо особа претендує на ІІІ групу, їй встановлюють ІІ. Пов’язано це з тим, що,
наприклад, учасникам бойових дій потрібна додаткова реабілітація, адаптація у цивільному житті та забезпечена
максимальна підтримка з боку держави. Однак вища група дається з умовою її перегляду через 2 роки. Перегляд групи
створює негативні соціальні настрої, оскільки відновлення здоров’я особи не відбувається, але група інвалідності
переглядається та встановлюється менша.
Законопроект №7161 пропонує забезпечити встановлення групи інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних
дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, у тому числі необоротною втратою
(ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин) тощо, а також особам з інвалідністю, у яких строк переогляду
настає після досягнення пенсійного віку безстроково.
Законопроект було прийнято за основу. За результатами розгляду у другому читанні рекомендуємо прийняти
законопроект №7161 в цілому.

Призначення пенсії в разі втрати
годувальника
На сьогоднішній день пенсія в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до
досягнення ними 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 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.

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

