
№ 5713 від 29.06.2021
надає відпустку у зв’язку з народженням дитини, 
дозволяє призначати в наряди жінок-військових, 
передбачає декретні відпустки для чоловіків-вій-
ськових під час особливого періоду, зобов’язує 
призначати службове розслідування за фактом 
сексуальних домагань

№ 5630 від 07.06.2020
спрощує процедуру надання громадянства Украї-
ни іноземцям, які захищали Україну (подання 
декларацій про відмову від іноземного громадян-
ства   замість зобов’язання його припинити)

№ 5526 від 07.09.2021
сприяє розвитку спорту ветеранів війни та членів 
їхніх сімей

№ 5601 від 02.06.2021
визначає категорії осіб, які мають особливі заслу-
ги перед Батьківщиною

№ 5694 від від 23.06.2021
установлює можливість використання громадяна-
ми України ветеранського посвідчення в електро-
нній формі (Е-посвідчення ветерана)

№ 2689 від 27.12.2019
також закликаємо Президента підписати проєкт № 2689 від 27.12.2019 робить можливим притягнення до відповідаль-
ності за вчинення міжнародних злочинів у рамках норм Кримінального кодексу України (направлений на підпис Прези-
дентові 7 червня 2021 року)

№ 2343 від 29.10.2019
регулює питання, пов’язані з наданням відпусток, 
житловим забезпеченням тощо

№ 5485  від 13.05.2021
запобігає дискримінації за ознакою статі, сексу-
альним домаганням в армії (уточнює порядок 
проведення службового розслідування)

№ 5488 від 13.05.2021
упроваджує відповідальність військовослужбовців 
за порушення законодавства у сфері запобігання 
та протидії дискримінації

№ 5232 від 12.03.2021
визначає умови та межі застосування заходів 
примусу військовослужбовцями та працівниками 
ДПСУ

№ 5249 від 15.03.2021
передбачає амністію для засуджених учасників 
бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, 
учасників війни та деяких інших за злочин, що не є 
тяжким або особливо тяжким, та осіб, щодо яких 
вирок суду ще не набрав законної сили

№ 5714 від 29.06.2021
усуває обмеження, які містяться в КК України, КВК 
України та КУпАП щодо неможливості утримувати 
військовослужбовців-жінок на гауптвахті та в 
дисциплінарному батальйоні

№ 4225 від 16.10.2020
створює Національне військове меморіальне 
кладовище

№4327 від 05.11.2020
упорядковує питання, пов'язані із військовополо-
неними та інтернованими особами в особливий 
період

№ 6104, № 6105 та № 6106 від 27.09.2021
передбачає соціально-правовий захист полоне-
них

Законопроєкти, які варто підтримувати у сфері соцзахисту 
військовослужбовців та ветеранів

Покращення соціального захисту ветеранів та військовослужбовців — найкращий подарунок 
від держави для наших захисників

Належний правовий та соціальний захист військовослужбовців 
і ветеранів — запорука обороноздатності нашої держави

ЗАКЛИКАЄМО ВЕРХОВНУ РАДУ ПІДТРИМАТИ:

6 грудня — День Збройних сил України


