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3

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
удосконалення окремих питань виконання
військового обов'язку та ведення військового
обліку

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
удосконалення окремих питань виконання
військового обов'язку та ведення військового
обліку

4
5

Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:

6

I. Внести зміни до таких законів України:

-1- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Словосполучення “військова служба за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період” в усіх згадуваних відмінках у тексті
законопроєкту замінити на словосполучення
“військова служба за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, які в
добровільному порядку уклали контракт на
проходження служби у військовому резерві”.

Відхилено

Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:

Ця правка іде в розріз
із
головною
ідеєю
законодавчих ініціатив,
розроблених на вимогу
рішення РНБО України
(від 26.12.2018 “Щодо
підсумків
введення
воєнного
стану
в
Україні”, уведеного в
дію Указом ПрУ від
25.01.2019 № 17/2019)
I. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

7

1. У Кодексі законів про працю України
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до № 50, ст. 375):
1) частину другу статті 24 після слів "про
стан
здоров'я"
доповнити
словами
"відповідний військово-обліковий документ";

8

Пропозиції та поправки до проекту

-2- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

Пункт 1 частини першої розділу І
виключити (виключити зміни до частини
другої статті 24 Кодексу законів про працю
України).

Військово-обліковий
документ
визначає
належність
його
власника до виконання
Конституційного
обов’язку
громадян
України – військового
обов’язку та є основним
джерелом
інформації
для
ведення
персонального обліку на
підприємствах,
установах
та
організаціях.
Відхилено

-3- Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)
У законопроекті виключити пункт 1
частини першої розділу І (зміни до частини
другої статті 24 Кодексу законів про працю
України).

9
10

2) у пункті 3 частини першої статті 36
слова "частин третьої та четвертої" замінити
словами "частини третьої";
3) пункт 9 частини другої статті 42 після
слів "особливий період" доповнити словами

Висновки, обґрунтування

-4- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. У Кодексі законів про працю України
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до № 50, ст. 375):
1) частину другу статті 24 після слів "про
стан
здоров'я"
доповнити
словами
"відповідний військово-обліковий документ";

Військово-обліковий
документ
визначає
належність
його
власника
до
Конституційного
обов’язку
громадян
України – військового
обов’язку та є основним
джерелом
інформації
для
ведення
персонального обліку на
підприємствах,
установах
та
організаціях.

Відхилено
Поширення
комплексу соціальних

2) у пункті 3 частини першої статті 36
слова "частин третьої та четвертої" замінити
словами "частини третьої";
3) пункт 9 частини другої статті 42 після
слів "на особливий період" доповнити

2

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

словами "військової служби за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період";

-5- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

гарантій
до
рівня
мобілізованих осіб
Відхилено

Підпункт 3 пункту 1 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до
Кодексу законів про працю України)
виключити.
-6- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Поширення
комплексу соціальних
гарантій
до
рівня
мобілізованих осіб
Відхилено

Підпункт 4 пункту 1 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до
Кодексу законів про працю України)
виключити.
-7- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Поширення
комплексу соціальних
гарантій
до
рівня
мобілізованих осіб
Враховано частково

"військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період";

11

12

13
14

4) частину третю статті 47 викласти в такій
редакції:

"У разі призову власника – фізичної особи
на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період такий власник – фізична
особа повинен виконати свої обов'язки,
визначені цією статтею, протягом місяця після
звільнення з такої військової служби без
застосування санкцій та штрафів";

"У разі призову власника – фізичної особи
на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, такий
власник – фізична особа повинен виконати
свої обов'язки, визначені цією статтею,
протягом місяця після звільнення з такої
військової служби без застосування санкцій та
штрафів";

4) частину третю статті 47 викласти в такій
редакції:

Поширення
комплексу соціальних
гарантій
до
рівня
мобілізованих осіб

"У разі призову власника – фізичної особи
на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період такий власник – фізична
особа повинен виконати свої обов'язки,
визначені цією статтею, протягом місяця
після звільнення з такої військової служби без
застосування санкцій та штрафів";

Відхилено

5) частину п'яту статті 119 викласти в
такій редакції: "Гарантії, визначені у частині
третій
цієї
статті,
зберігаються
за
працівниками, які під час проходження
військової служби отримали поранення (інші
ушкодження здоров'я) та перебувають на
лікуванні у медичних закладах, а також
потрапили у полон або визнані безвісно
відсутніми, на строк до дня, наступного за
днем їх взяття на військовий облік у районних
(міських)
територіальних
центрах
комплектування та соціальної підтримки,
Центральному управлінні або регіональних
органах
Служби
безпеки
України,
відповідному підрозділі Служби зовнішньої
розвідки України після їх звільнення з
військової служби у разі закінчення ними

5) у статті 119:
частину третю після слів "особливий
період" доповнити словами "військову службу
за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період";

-8- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

-9- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Поширення
комплексу соціальних
гарантій
до
рівня
мобілізованих осіб
Відхилено

Підпункт 4 пункту 1 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до
Кодексу законів про працю України)
виключити.

Поширення
комплексу соціальних
гарантій
до
рівня
мобілізованих осіб
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№

Редакція, прийнята в першому читанні
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

лікування в медичних закладах незалежно від
строку лікування, повернення з полону, появи
їх після визнання безвісно відсутніми або до
дня оголошення судом їх померлими";
15

16

у частині п'ятій слова "військових
комісаріатах"
замінити
словами
"територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки";

-10- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частину п'яту статті 119 викласти в такій
редакції: "Гарантії для працівників на час
виконання державних або громадських
обов'язків Гарантії, визначені у частині третій
цієї статті, зберігаються за працівниками, які
під час проходження військової служби
отримали поранення (інші ушкодження
здоров'я) та перебувають на лікуванні у
медичних закладах, а також потрапили у
полон або визнані безвісно відсутніми, на
строк до дня, наступного за днем їх взяття на
військовий облік у районних (міських)
територіальних центрах комплектування та
соціальної
підтримки,
Центральному
управлінні або регіональних органах Служби
безпеки України, відповідному підрозділі
Служби зовнішньої розвідки України після їх
звільнення з військової служби у разі
закінчення ними лікування в медичних
закладах незалежно від строку лікування,
повернення з полону, появи їх після визнання
безвісно відсутніми або до дня оголошення
судом їх померлими".
-11- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.

Враховано

Враховано

4

№

17

18

Редакція, прийнята в першому читанні

6) статтю 196 та частину першу статті 197
після слів "особливий період" доповнити
словами "військової служби за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період".

Пропозиції та поправки до проекту

О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Вилучити абзац: "у частині п'ятій слова
"військових
комісаріатах"
замінити
словами
"територіальних
центрах
комплектування та соціальної підтримки".
-12- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Статтю 196 Кодексу законів про працю
України в редакції проєкту Закону викласти в
такій редакції:
“Для працевлаштування
молоді, яка закінчила або припинила навчання
в загальноосвітніх, професійно-технічних і
вищих навчальних закладах, звільнилася зі
строкової військової служби, і вперше
приймається на роботу, а також осіб,
звільнених із військової служби за призовом
під час мобілізації, на особливий період,
військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, які в
добровільному порядку уклали контракт на
проходження служби у військовому резерві,
військової служби за призовом осіб
офіцерського складу або альтернативної
(невійськової) служби (протягом шести
місяців після закінчення або припинення
навчання чи служби), дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб,
яким виповнилося 15 років та які за згодою
одного з батьків або особи, яка їх замінює,
можуть, як виняток, прийматися на роботу, а
також інших категорій осіб, які мають
додаткові
гарантії
в
сприянні
працевлаштуванню,
підприємствам,
установам та організаціям встановлюється
квота відповідно до Закону України “Про
зайнятість населення”.
-13- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6) текст статті 196 викласти в такій
редакції: "Для працевлаштування молоді, яка
закінчила або припинила навчання в
загальноосвітніх, професійно-технічних і
вищих навчальних закладах, звільнилася із
строкової військової служби і вперше
приймається на роботу, а також осіб,
звільнених із військової служби за призовом
під час мобілізації, на особливий період,
військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, які в
добровільному порядку уклали контракт про
проходження служби у військовому резерві,
військової служби за призовом осіб
офіцерського складу або альтернативної
(невійськової) служби (протягом шести
місяців після закінчення або припинення
навчання чи служби), дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб,
яким виповнилося 15 років та які за згодою
одного з батьків або особи, яка їх замінює,
можуть, як виняток, прийматися на роботу, а
також інших категорій осіб, які мають
додаткові
гарантії
у
сприянні
працевлаштуванню,
підприємствам,
установам та організаціям встановлюється
квота відповідно до Закону України “Про
зайнятість населення”;

Відхилено

5

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Виключити

Висновки, обґрунтування

Ця правка іде в розріз
із
головною
ідеєю
законодавчих ініціатив,
розроблених на вимогу
рішення РНБО України
(від 26.12.2018 “Щодо
підсумків
введення
воєнного
стану
в
Україні”, уведеного в
дію Указом ПрУ від
25.01.2019 № 17/2019)

19

20

2. Пункт 1 частини третьої статті 71
Житлового
кодексу
Української
РСР
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р.,
додаток до № 28, ст. 573) після слів
"особливий період" доповнити словами "на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період", а слова
"військових комісаріатах" замінити словами
"територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки".

-14- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

2. Пункт 1 частини третьої статті 71
Житлового
кодексу
Української
РСР
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р.,
додаток до № 28, ст. 573) слова "військових
комісаріатах"
замінити
словами
"територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки".
-15- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

У пункті 2 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до пункту 1 частини третьої
статті 71 Житлового кодексу Української
РСР) слова «після слів "особливий період"
доповнити словами "на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період", а» виключити.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Ця правка іде в розріз
із
головною
ідеєю
законодавчих ініціатив,
розроблених на вимогу
рішення РНБО України
(від 26.12.2018 “Щодо
підсумків
введення
воєнного
стану
в
Україні”, уведеного в
дію Указом ПрУ від
25.01.2019 № 17/2019)

7) частину першу статті 197 після слів
"особливий період" доповнити словами
"військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період".
2. Пункт 1 частини третьої статті 71
Житлового кодексу Української РСР
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р.,
додаток до № 28, ст. 573) викласти в такій
редакції: "1) призову на строкову військову
службу або направлення на альтернативну
(невійськову) службу, а також призову
офіцерів із запасу на військову службу на
строк до трьох років – протягом усього
періоду проходження зазначеної військової
служби; призову на військову службу під час
мобілізації, на особливий період, на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період – протягом усього періоду
проходження військової служби, а якщо під
час її проходження вони отримали поранення,
інше ушкодження здоров'я та перебувають на
лікуванні в закладах охорони здоров’я або
потрапили в полон чи визнані безвісно
відсутніми – на строк до дня, наступного за
днем їх взяття на військовий облік у
відповідних
територіальних
центрах
комплектування та соціальної підтримки,
Центральному управлінні або регіональних
органах
Служби
безпеки
України,
відповідному підрозділі Служби зовнішньої
розвідки України після звільнення з

6

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

військової служби після закінчення ними
лікування в закладах охорони здоров'я,
незалежно від строку лікування, повернення з
полону, скасування рішення суду про
визнання особи безвісно відсутньою чи
ухвалення судом рішення про оголошення
особи померлою".
21

-16- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Стаття
71.
Збереження
жилого
приміщення
за
тимчасово
відсутніми
громадянами
… Жиле приміщення
зберігається за тимчасово відсутнім наймачем
або членами його сім'ї понад шість місяців у
випадках: 1) призову на строкову військову
службу або направлення на альтернативну
(невійськову) службу, а також призову
офіцерів із запасу на військову службу на
строк до трьох років – протягом усього
періоду проходження зазначеної військової
служби; призову на військову службу під час
мобілізації, на особливий період, на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період – протягом усього періоду
проходження військової служби, а якщо під
час її проходження вони отримали поранення,
інше ушкодження здоров'я та перебувають на
лікуванні в медичних закладах або потрапили
в полон чи визнані безвісно відсутніми – на
строк до дня, наступного за днем їх взяття на
військовий облік у районних (міських)
територіальних центрах комплектування та
соціальної
підтримки,
Центральному
управлінні або регіональних органах Служби
безпеки України, відповідному підрозділі

Враховано

7

№

22

23
24

25

Редакція, прийнята в першому читанні

3. У Кодексі України про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) статті 210 – 211, 235 викласти в такій
редакції:
"Стаття 210. Порушення призовниками,
військовозобов'язаними,
резервістами
законодавства про військовий обов'язок і
військову службу

Пропозиції та поправки до проекту

Служби зовнішньої розвідки України після
звільнення з військової служби після
закінчення ними лікування в медичних
закладах, незалежно від строку лікування,
повернення з полону, скасування рішення
суду про визнання особи безвісно відсутньою
чи ухвалення судом рішення про оголошення
особи померлою;…
-17- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3.
У
Кодексі
України
про
адміністративні
правопорушення
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до № 51, ст. 1122):

-18- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Ця правка іде в розріз
із
головною
ідеєю
законодавчих ініціатив,
розроблених на вимогу
рішення РНБО України
(від 26.12.2018 “Щодо
підсумків
введення
воєнного
стану
в
Україні”, уведеного в
дію Указом ПрУ від
25.01.2019 № 17/2019)
Відхилено

Частину третю розділу І виключити
(виключити зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення).
-19- Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)

Відхилено

У законопроекті виключити частину третю
розділу І (зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення).
-20- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

1) статті 210, 2101 і 211 викласти в такій
редакції:

Відхилено

"Стаття 210. Порушення призовниками,
військовозобов’язаними, резервістами правил
військового обліку

Виключити
-21- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити
-22- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.

Враховано

8

№

26
27
28

29
30

Редакція, прийнята в першому читанні

Порушення
призовниками,
військовозобов'язаними, резервістами правил
військового обліку –
тягне за собою накладення штрафу від
тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення
порушення, передбаченого частиною першою
цієї статті, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню, а також
вчинення такого порушення в особливий
період –
тягне за собою накладення штрафу від
п'ятдесяти
до
ста
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Стаття 210-1. Порушення законодавства
про оборону, мобілізаційну підготовку та
мобілізацію

31

Пропозиції та поправки до проекту

Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Назву статті 210 Кодексу України про
адміністративні правопорушення викласти в
такій редакції: “Стаття 210. Порушення
призовниками,
військовозобов’язаними,
резервістами правил військового обліку”
-23- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити
-24- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-25- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-26- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-27- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Порушення
призовниками,
військовозобов'язаними, резервістами правил
військового обліку –
тягне за собою накладення штрафу від
тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення
порушення, передбаченого частиною першою
цієї статті, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню, а також
вчинення такого порушення в особливий
період –
тягнуть за собою накладення штрафу від
п'ятдесяти
до
ста
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Стаття 2101. Порушення законодавства про
оборону, мобілізаційну підготовку та
мобілізацію

Відхилено

Виключити
32

Порушення законодавства про оборону,
мобілізаційну підготовку та мобілізацію –

33

Порушення законодавства про оборону,
мобілізаційну підготовку та мобілізацію –
-28- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
34

тягне за собою накладення штрафу на
громадян
від
ста
до
двохсот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян і на посадових осіб – від двохсот до
трьохсот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян.

-29- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

Відхилено

тягне за собою накладення штрафу на
громадян
від
ста
до
двохсот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян і на посадових осіб – від двохсот до
трьохсот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян.

9

№

Редакція, прийнята в першому читанні

35

Повторне протягом року вчинення
порушення, передбаченого частиною першою
цієї статті, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню, а також
вчинення такого порушення в особливий
період –
тягне за собою накладення штрафу на
громадян
від
двохсот
до
трьохсот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян і на посадових осіб – від трьохсот до
п'ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян.
Стаття 211. Умисне зіпсуття військовооблікових документів чи втрата їх з
необережності
Умисне зіпсуття або недбале зберігання
призовниками, військовозобов'язаними і
резервістами військово-облікових документів
(посвідчень про приписку до призовних
дільниць, військових квитків, тимчасових
посвідчень
військовозобов'язаних),
яке
спричинило їх втрату, –
тягне за собою накладення штрафу від
тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення
порушення з числа передбачених частиною
першою цієї статті, за яке особу вже було
піддано адміністративному стягненню, а
також вчинення порушення в особливий
період –
тягне за собою накладення штрафу від
п'ятдесяти
до
ста
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян";
"Стаття 235. Територіальні
центри
комплектування та соціальної підтримки

-30- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки розглядають справи про

-38- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

36

37
38

39
40

41
42

43

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити

-31- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-32- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-33- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-34- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-35- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-36- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-37- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

Виключити

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Повторне протягом року вчинення
порушення, передбаченого частиною першою
цієї статті, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню, а також
вчинення такого порушення в особливий
період –
тягнуть за собою накладення штрафу на
громадян
від
двохсот
до
трьохсот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян і на посадових осіб – від трьохсот до
п'ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян.
Стаття 211. Зіпсуття військово-облікових
документів чи втрата їх з необережності
Зіпсуття
або
недбале
зберігання
призовниками, військовозобов'язаними і
резервістами військово-облікових документів
(посвідчень про приписку до призовних
дільниць, військових квитків, тимчасових
посвідчень
військовозобов'язаних),
яке
спричинило їх втрату, –
тягнуть за собою накладення штрафу від
тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення
порушення з числа передбачених частиною
першою цієї статті, за яке особу вже було
піддано адміністративному стягненню, а
також вчинення такого порушення в
особливий період –
тягнуть за собою накладення штрафу від
п'ятдесяти
до
ста
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян";
3) статтю 235
викласти в такій
редакції:
"Стаття 235. Територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки
Територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки розглядають справи про

10

№

44

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

такі адміністративні правопорушення: про
порушення
призовниками,
військовозобов'язаними,
резервістами
законодавства про військовий обов'язок і
військову
службу,
про
порушення
законодавства про оборону, мобілізаційну
підготовку та мобілізацію, про умисне
зіпсуття військово-облікових документів чи
втрату їх з необережності (статті 210,
210-1, 211).

-39- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частину першу статті 235 викласти в такій
редакції:
Територіальні
центри
комплектування та соціальної підтримки
розглядають справи про такі адміністративні
правопорушення:
про
порушення
призовниками,
військовозобов’язаними,
резервістами правил військового обліку, про
порушення законодавства про оборону,
мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про
зіпсуття військово-облікових документів чи
втрату їх з необережності (статті 210, 2101, 211
(крім
правопорушень,
вчинених
військовозобов'язаними чи резервістами, які
перебувають у запасі Служби безпеки
України або Служби зовнішньої розвідки
України).
-40- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Від
імені
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки
розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право військові комісари
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки";

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

такі адміністративні правопорушення: про
порушення
призовниками,
військовозобов’язаними, резервістами правил
військового
обліку,
про
порушення
законодавства про оборону, мобілізаційну
підготовку та мобілізацію, про зіпсуття
військово-облікових документів чи втрату їх з
необережності (статті 210, 2101, 211 (крім
правопорушень,
вчинених
військовозобов'язаними чи резервістами, які
перебувають у запасі Служби безпеки
України або Служби зовнішньої розвідки
України).

Відхилено

Від
імені
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки
розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні
стягнення
мають
право
керівники
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки";

Виключити
-41- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Враховано редакційно

Слова "військові комісари" замінити на
"начальники"
-42- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано

В абзаці 18 підпункту 1 пункту 3 розділу 1
законопроекту та далі по тексту замінити
словосполучення
«військові
комісари»
словом «керівники» та викласти абзац в
наступній редакції: «Від імені територіальних
центрів комплектування та соціальної
підтримки
розглядати
справи
про
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2) статті 211-1 – 211-6 виключити;
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адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право
керівники
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки;»
-43- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) статті 2111 – 2116 виключити;

Виключити

46

-44- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Статтю 211-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 211-2. Неподання у військові
комісаріати списків юнаків, які підлягають
приписці до призовних дільниць Неподання
керівниками або іншими відповідальними за
військово-облікову
роботу
посадовими
особами
житлово-експлуатаційних
організацій,
підприємств,
установ
та
організацій, які здійснюють експлуатацію
будинків, власниками будинків, органами
місцевого самоврядування, яким делеговано
ведення
первинного
обліку
військовозобов'язаних
і
призовників,
підрозділами
по
роботі
з
кадрами
підприємств,
установ,
організацій,
навчальних
закладів
незалежно
від
підпорядкування і форм власності щорічно в
строки, встановлені Міністерством оборони
України, до відповідних територіальних
центрів комплектування та соціальної
підтримки списків громадян, які підлягають
приписці до призовних дільниць – тягне за
собою накладення штрафу від одного до трьох
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян. Повторне протягом року вчинення
порушення, передбаченого частиною першою
цієї статті, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню, – тягне за
собою накладення штрафу від трьох до семи
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян. "
-45- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено
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Статтю 211-4 викласти в такій редакції:
"Стаття 211-4. Незабезпечення сповіщення
військовозобов'язаних і призовників про їх
виклик у військові комісаріати, перешкода їх
своєчасній явці на збірні пункти чи призовні
дільниці Незабезпечення керівниками або
іншими відповідальними за військовооблікову роботу посадовими особами
підприємств,
установ,
організацій,
колективних
сільськогосподарських
підприємств і навчальних закладів на вимогу
територіальних центрів комплектування та
соціальної
підтримки
сповіщення
військовозобов'язаних і призовників про їх
виклик у військові комісаріати або перешкода
зазначених посадових осіб своєчасній явці
громадян на збірні пункти чи призовні
дільниці – тягне за собою накладення штрафу
від одного до трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Повторне
протягом року вчинення порушення з числа
передбачених частиною першою цієї статті, за
яке
особу
вже
було
піддано
адміністративному стягненню, – тягне за
собою накладення штрафу від трьох до семи
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян. "
-46- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Статтю 211-6 викласти в такій редакції:
"Стаття 211-6. Неподання відомостей про
військовозобов'язаних
і
призовників
Неподання
відомостей
про
всіх
військовозобов'язаних
і
призовників,
визнаних інвалідами незалежно від групи
інвалідності, посадовими особами медикосоціальних експертних комісій, на яких
покладено обов'язок подавати такі відомості у
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки, – тягне за собою
накладення штрафу від одного до трьох
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
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громадян. Неподання посадовими особами
державних органів реєстрації актів цивільного
стану районним, районним у місті, міським чи
міськрайонним військовим комісаріатам
відомостей про зміну військовозобов'язаними
і призовниками прізвища, імені, по батькові
про внесення до актових записів цивільного
стану змін про дату і місце їх народження, а
також про випадки реєстрації смерті
військовозобов'язаних і призовників – тягне за
собою накладення штрафу від одного до трьох
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян. Повторне протягом року вчинення
порушення з числа передбачених частиною
першою або другою цієї статті, за яке особу
вже
було
піддано
адміністративному
стягненню, – тягне за собою накладення
штрафу від трьох до семи неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. "
-47- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Доповнити новою статтею 235-2 такого
змісту:
"Стаття 2352. Центральне управління та
регіональні органи Служби безпеки України
Центральне управління та регіональні органи
Служби безпеки України розглядають справи
про такі адміністративні правопорушення:
про
порушення
призовниками,
військовозобов’язаними, резервістами правил
військового
обліку,
про
порушення
законодавства про оборону, мобілізаційну
підготовку та мобілізацію, про зіпсуття
військово-облікових документів чи втрату їх з
необережності (статті 210, 210-1, 211 (в

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4) доповнити статтею 2352 такого змісту:
"Стаття 2352. Центральне управління та
регіональні органи Служби безпеки України
Центральне управління та регіональні органи
Служби безпеки України розглядають справи
про такі адміністративні правопорушення:
про
порушення
призовниками,
військовозобов’язаними, резервістами правил
військового
обліку,
про
порушення
законодавства про оборону, мобілізаційну
підготовку та мобілізацію, про зіпсуття
військово-облікових документів чи втрату їх з
необережності (статті 210, 2101, 211 (у частині
правопорушень,
вчинених
військовозобов'язаними чи резервістами, які
перебувають у запасі Служби безпеки
України). Від імені Центрального управління
та регіональних органів Служби безпеки
України
розглядати
справи
про
адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право
начальники
Служби
мобілізації
та
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3) у статті 259:
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частині
правопорушень,
вчинених
військовозобов'язаними чи резервістами, які
перебувають у запасі Служби безпеки
України). Від імені Центрального управління
та регіональних органів Служби безпеки
України
розглядати
справи
про
адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право
начальники
Служби
мобілізації
та
територіальної оборони, регіональних органів
Служби безпеки України".
-48- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частину першу статті 259 викласти в такій
редакції:
"З метою складення протоколу про
адміністративне правопорушення в разі
неможливості скласти його на місці вчинення
правопорушення, якщо складення протоколу є
обов'язковим,
порушника
може
бути
доставлено в поліцію, в підрозділ Військової
служби правопорядку у Збройних Силах
України, до територіального центру
комплектування та соціальної підтримки,
до органу Державної прикордонної служби
України, штабу громадського формування з
охорони громадського порядку і державного
кордону, чи громадського пункту з охорони
громадського
порядку
поліцейським,
посадовою особою Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України,
військовослужбовцем
чи
працівником
Державної прикордонної служби України або
членом громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

територіальної оборони, регіональних органів
Служби безпеки України";

Враховано

5) частину першу статті 259 викласти в
такій редакції:
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а при порушенні законодавства про
державну таємницю або порушенні
військовозобов’язаними чи резервістами,
які перебувають у запасі Служби безпеки
України правил військового обліку,
законодавства про оборону, мобілізаційну
підготовку та мобілізацію – до органів
Служби безпеки України її співробітником.
Доставлення порушника з числа кадрових
співробітників
розвідувального
органу
України при виконанні ним своїх службових
обов'язків здійснюється тільки у присутності
офіційного представника цього органу".
-49- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

50

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
51

у частині першій після слів "в підрозділ
Військової служби правопорядку у Збройних
Силах
України"
доповнити
словами
"територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки";

-50- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

Відхилено

"З метою складення протоколу про
адміністративне правопорушення в разі
неможливості скласти його на місці вчинення
правопорушення, якщо складення протоколу є
обов'язковим,
порушника
може
бути
доставлено в поліцію, в підрозділ Військової
служби правопорядку у Збройних Силах
України, до територіального центру
комплектування та соціальної підтримки,
до органу Державної прикордонної служби
України, штабу громадського формування з
охорони громадського порядку і державного
кордону, чи громадського пункту з охорони
громадського
порядку
поліцейським,
посадовою особою Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України,
військовослужбовцем
чи
працівником
Державної прикордонної служби України або
членом громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону,
а при порушенні законодавства про
державну таємницю або порушенні
військовозобов’язаними чи резервістами,
які перебувають у запасі Служби безпеки
України, правил військового обліку,
законодавства про оборону, мобілізаційну
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підготовку та мобілізацію – до органів
Служби безпеки України її співробітником.
Доставлення порушника з числа кадрових
співробітників
розвідувального
органу
України при виконанні ним своїх службових
обов'язків здійснюється тільки у присутності
офіційного представника цього органу";
52

доповнити частиною дванадцятою такого
змісту:

-51- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано

Виключити
-52- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано

Виключити
53

"У разі вчинення особою правопорушень,
передбачених статтями 210 та 210-1, та в разі
наявності обставин, зазначених у частині
першій цієї статті, за зверненням військового
комісара
порушник
доставляється
поліцейськими до територіального центру
комплектування та соціальної підтримки".

-53- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано

Виключити
-54- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Враховано редакційно

Слова "військового комісара" замінити на
"начальника центру комплектування та
соціальної підтримки"
-55- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Виключити
-56- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано

Виключити
-57- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано частково

Абзаци третій-четвертий підпункту 3
пункту 3 Розділу І (щодо внесення змін до
статті
259
Кодексу
України
про
адміністративні правопорушення) виключити.
-58- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано редакційно

В абзаці 2 підпункту 3 пункту 3 розділу 1
законопроекту та далі по тексту замінити
словосполучення «військового комісара»
словом «керівника» та викласти абзац в
наступній редакції: "У разі вчинення особою
правопорушень, передбачених статтями 210
та 210-1, та в разі наявності обставин,
зазначених у частині першій цієї статті, за
зверненням
керівника
порушник
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

доставляється
поліцейськими
до
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки".
-59- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

54

У змінах до Кодексу України про
адміністративні
правопорушення
нову
частину дванадцяту статті 259 викласти у
такій редакції:
«У разі вчинення особою
правопорушень, передбачених статтями 210
та 210-1, та в разі наявності обставин,
зазначених у частині першій цієї статті,
військовий комісар письмово звертається до
поліції щодо встановлення місцезнаходження
порушника. Поліція зобов’язана встановити
фактичне місцезнаходження громадянина,
вручити йому повістку для явки до
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки, попередити про
наслідки неявки у визначений у повістки
термін та направити до територіального
центру комплектування та соціальної
підтримки корінець повістки з підписом
громадянина про отримання.»
-60- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Пункт 1 статті 262 після слів "публічних
закликів
до
невиконання
вимог
поліцейського" доповнити словами "при
порушенні
призовниками,
військовозобов’язаними,
резервістами
правил військового обліку, порушенні

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

6) у частині другій статті 262:
пункт 1 після
слів "публічних
закликів
до
невиконання
вимог
поліцейського" доповнити словами "при
порушенні
призовниками,
військовозобов’язаними,
резервістами
правил військового обліку, порушенні
законодавства про оборону, мобілізаційну
підготовку та мобілізацію";
пункт 5 доповнити словами "а також
при порушенні військовозобов’язаними чи
резервістами, які перебувають у запасі
Служби
безпеки
України,
правил
військового обліку, законодавства про
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№

55

56

Редакція, прийнята в першому читанні

4. Статті 336 та 337 Кримінального
кодексу України (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) викласти
в такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

законодавства про оборону, мобілізаційну
підготовку та мобілізацію".
-61- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
"Пункт 5 статті 262 доповнити словами: "а
також при порушенні військовозобов’язаними
чи резервістами, які перебувають у запасі
Служби безпеки України правил військового
обліку,
законодавства
про
оборону,
мобілізаційну підготовку та мобілізацію."
-62- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

оборону, мобілізаційну
мобілізацію".

Пункт 4 Розділу І законопроекту (щодо
викладення в новій редакції статей 336 та 337
Кримінального кодексу України) виключити.
-64- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Пункт 1 статті 62 Кримінального кодексу
України після слів “під час мобілізації, на
особливий період” доповнити словами “на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період”.

підготовку

та

Враховано

Відхилено

Виключити
-63- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

4. Кримінальному кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
№ 25 – 26, ст. 131):

1) частину першу статті 62 після слів "під
час мобілізації, на особливий період"
доповнити словами "військовослужбовцям,
призваним на військову службу за призовом
осіб із числа резервістів в особливий період";
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

57
58

59

60

61

"Стаття 336. Ухилення від призову на
військову службу під час мобілізації, на
особливий період, на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період
1. Ухилення від призову на військову
службу під час мобілізації, на особливий
період, на військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період –
карається позбавленням волі на строк від
трьох до п'яти років";

"Стаття 337. Ухилення від військового
обліку або навчальних (спеціальних) зборів

-65- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-66- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-67- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-68- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Статтю 336 в редакції законопроєкту
викласти в такій редакції: “Стаття 336.
Ухилення від призову на військову службу під
час мобілізації, на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період, які в добровільному порядку уклали
контракт на проходження служби у
військовому резерві
1. Ухилення від призову на військову
службу під час мобілізації, на особливий
період, на військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період, які в
добровільному порядку уклали контракт на
проходження служби у військовому резерві, –
карається позбавленням волі на строк від
трьох до п'яти років”.
-69- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

2) статті 336 та 337 викласти в такій
редакції:
"Стаття 336. Ухилення від призову на
військову службу під час мобілізації, на
особливий період, на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період
Ухилення від призову на військову службу
під час мобілізації, на особливий період, на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період –
карається позбавленням волі на строк від
трьох до п'яти років";

Враховано частково

Відхилено

Виключити
-70- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"Стаття 337. Ухилення від військового
обліку або навчальних (спеціальних) зборів

Враховано частково

Абзац четвертий-сьомий пункту 4 розділу
1 законопроекту викласти в наступній
редакції: "Стаття 337. Ухилення від
військового
обліку
або
навчальних
(спеціальних)
зборів
1.
Ухилення
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62

63

64
65

Редакція, прийнята в першому читанні

1.
Ухилення
військовозобов'язаного,
резервіста від військового обліку після
попередження,
зробленого
відповідним
військовим комісаром, –

карається штрафом від трьохсот до
п'ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян або виправними роботами
на строк до двох років.

2.
Ухилення
військовозобов'язаного,
резервіста від навчальних (спеціальних)
зборів –
карається штрафом від п'ятисот до семисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян або виправними роботами на строк
до двох років".

Пропозиції та поправки до проекту

військовозобов'язаного,
призовника,
резервіста від військового обліку після
попередження,
зробленого
відповідним
керівником
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки, –
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян або виправними роботами на строк
до
двох
років.
2.
Ухилення
військовозобов'язаного,
призовника,
резервіста від навчальних (спеціальних)
зборів…".
-71- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити
-72- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Враховано редакційно

Слова "військовим комісаром" замінити на
"начальником центру комплектування та
соціальної підтримки"
-73- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Після слова "Ухилення" добавити слово "
призовника,"
-74- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-75- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
У частині 1 статті 337 (у редакції
законопроєкту)
словосполучення
“виправними роботами на строк до двох
років”
замінити
словосполученням
“виправними роботами на строк до одного
року”.
-76- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано

Відхилено

Виключити
-77- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1.
Ухилення
призовника,
військовозобов'язаного,
резервіста
від
військового обліку після попередження,
зробленого
відповідним
керівником
територіального центру комплектування та
соціальної
підтримки,
керівниками
відповідних органів Служби безпеки України,
відповідних підрозділів Служби зовнішньої
розвідки України, –
карається штрафом від трьохсот до
п'ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян або виправними роботами
на строк до одного року.

2.
Ухилення
військовозобов'язаного,
резервіста від навчальних (спеціальних)
зборів –
карається штрафом від п'ятисот до семисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян або виправними роботами на строк
до двох років".
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66

67
68

Пропозиції та поправки до проекту

-78- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Стаття 337. Ухилення від військового
обліку або навчальних (спеціальних) зборів
1.
Ухилення
призовника,
військовозобов'язаного,
резервіста
від
військового обліку після попередження,
зробленого
відповідним
керівником
територіального центру комплектування та
соціальної
підтримки,
керівниками
відповідних органів Служби безпеки України,
відповідних підрозділів Служби зовнішньої
розвідки України,
– карається штрафом від трьохсот до
п'ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян або виправними роботами
на строк до одного року.
2. Ухилення військовозобов'язаного,
резервіста від навчальних (спеціальних)
зборів – карається штрафом від п'ятисот до
семисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян або виправними роботами
на строк до двох років.
5. У Кримінально-виконавчому кодексі
України (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., № 3 – 4, ст. 21):
1) статтю 17 та частину третю статті 84
після слів "на особливий період" доповнити
словами "на військову службу за призовом
осіб із числа резервістів в особливий період";

-79- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено
Ця правка іде в розріз
із
головною
ідеєю
законодавчих ініціатив,
розроблених на вимогу
рішення РНБО України
(від 26.12.2018 “Щодо
підсумків
введення

5. У Кримінально-виконавчому кодексі
України (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., № 3 – 4, ст. 21):
1) статтю 17 та частину третю статті 84
після слів "на особливий період" доповнити
словами "на військову службу за призовом
осіб із числа резервістів в особливий період";
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-80- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

воєнного
стану
в
Україні”, уведеного в
дію Указом ПрУ від
25.01.2019 № 17/2019)
Відхилено

Підпункт 1 пункту 5 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до
Кримінально-виконавчого кодексу України)
виключити.
-81- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

Назву статті підпункту 1 пункту 5 розділу
1
законопроекту
словосполучення
«Дисциплінарний батальйон» замінити на
«Військова установа виконання покарання»

69

2) у частині третій статті 29 та частині
другій статті 164 слова "військового
комісаріату"
замінити
словами
"територіального центру комплектування та
соціальної підтримки".

Висновки, обґрунтування

-82- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
У статті 17 Кримінально-виконавчого
кодексу України видалити словосполучення
«(крім військовослужбовців-жінок)».
-83- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В
запропонованій
редакції назва статті 17
не відповідатиме змісту
самої ж статті, а також
не запропоновано решту
змін по тексту цього
Кодексу у зв’язку із
запропонованими
змінами
(наприклад,
окрема Глава 14 КВК
про
виконання
покарання
у
виді
тримання
в
дисциплінарному
батальйоні
військовослужбовців)
Відхилено

Враховано

2) частину третю статті 29 викласти в такій
редакції:
"3. Стосовно військовозобов’язаного чи
резервіста копія вироку надсилається до
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки за місцем перебування
на
військовому
обліку,
а
стосовно
військовозобов’язаного чи резервіста Служби
безпеки України або Служби зовнішньої
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Висновки, обґрунтування

Частину третю статті 29 викласти в такій
редакції:
"3. Стосовно військовозобов’язаного чи
резервіста копія вироку надсилається до
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки за місцем перебування
на
військовому
обліку,
а
військовозобов’язаного чи резервіста Служби
безпеки України або Служби зовнішньої
розвідки України – до відповідного органу
(підрозділу) Служби безпеки України або
Служби зовнішньої розвідки України
відповідно".

розвідки України – до відповідного органу
(підрозділу) Служби безпеки України або
Служби зовнішньої розвідки України
відповідно";

70

71

6. У Законі України "Про оборону
України" (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., № 9, ст. 106 із наступними змінами):

72

1) в абзаці сімнадцятому статті 1 слова
"військові комісаріати" замінити словами
"територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки";
2) частину третю статті 6 доповнити
словами "у тому числі з питань оперативного
доукомплектування в особливий період
Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових
формувань";

73

-84- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-85- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Відхилено

2) частину третю статті 6 викласти у такій
редакції "Для здійснення повноважень у сфері
оборони, визначених Конституцією та
законами України, Президент України видає
укази і розпорядження";
-86- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 6 розділу 1
законопроекту вилучити
-87- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Статтю 6 викласти в такій редакції:
“Стаття 6. Президент України Президент

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3) у частині другій статті 164 слова
"військового комісаріату" замінити словами
"територіального центру комплектування та
соціальної підтримки".
18. У Законі України "Про оборону
України" (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., № 49, ст. 420 із
наступними змінами):
1) в абзаці сімнадцятому статті 1 слова
"військові комісаріати" замінити словами
"територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки";
2) частину третю статті 6 доповнити
словами "у тому числі з питань оперативного
доукомплектування в особливий період
Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових
формувань";

Враховано частково
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

України здійснює повноваження у сфері
оборони відповідно до Конституції України.
Повноваження
Верховного
Головнокомандувача Збройних сил України
визначаються законами.
Для здійснення
повноважень у сфері оборони, визначених
Конституцією
та
законами
України,
Президент
України
видає
укази
і
розпорядження.
Як
Верховний
Головнокомандувач Збройних сил України
Президент України видає накази і директиви з
питань оборони, у тому числі з питань
оперативного
доукомплектування
в
особливий період особового складу Збройних
сил України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань із
числа громадян, які підписали контракт про
проходження
військової
служби
у
військовому резерві.”
74
75

76

3) абзац одинадцятий статті 9 викласти в
такій редакції:
"вирішує питання щодо врегулювання
діяльності місцевих органів військового
управління
(територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки),
допризовної та призовної підготовки,
підготовки призовників з військово-технічних
спеціальностей, ведення військового обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів,
виконання
військовотранспортного обов'язку";
4) в абзаці шостому частини першої статті
14 слова "навчальні
(або перевірочні)
та спеціальні збори і під час мобілізації"
замінити словами "на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період, на військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період,

-88- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

"вирішує питання щодо врегулювання
діяльності місцевих органів військового
управління
(територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки),
допризовної та призовної підготовки,
підготовки призовників з військово-технічних
спеціальностей, ведення військового обліку
призовників
та
військовозобов'язаних,
виконання
військово-транспортного
обов'язку";
-89- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

4) в абзаці шостому частини першої статті
14 слова "навчальні (або перевірочні) та
спеціальні збори і під час мобілізації"
замінити словами "на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період, навчальні (або перевірочні) та
спеціальні збори";

3) абзац одинадцятий статті 9 викласти в
такій редакції:
"вирішує питання щодо врегулювання
діяльності місцевих органів військового
управління
(територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки),
допризовної та призовної підготовки,
підготовки призовників з військово-технічних
спеціальностей, ведення військового обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів,
виконання
військовотранспортного обов'язку";
4) в абзаці шостому частини першої статті
14 слова "навчальні
(або перевірочні)
та спеціальні збори і під час мобілізації"
замінити словами "на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період, на військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період,
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Редакція, прийнята в першому читанні

навчальні (або перевірочні) та спеціальні
збори";

77

78

79

5) в абзаці третьому статті 15 слова
"військовозобов'язаних
і
призовників"
замінити
словами
"призовників,
військовозобов'язаних та резервістів";
6) абзац третій частини другої статті 16
викласти в такій редакції:

"забезпечують ведення персонального
військового
обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів,
сприяють їх підготовці до військової служби,
призову на строкову військову службу, на
військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період, навчальні (або перевірочні)
та спеціальні збори, створенню працівникам
належних умов для виконання ними
військового
обов'язку
згідно
із
законодавством, забезпечують здійснення
заходів
з
їх
військово-патріотичного
виховання".

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

-90- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 6 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України «Про оборону України») виключити.
-91- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

навчальні (або перевірочні) та спеціальні
збори";

Відхилено

5) в абзаці третьому статті 15 слова
"військовозобов'язаних
і
призовників"
замінити
словами
"призовників,
військовозобов'язаних та резервістів";
6) абзац третій частини другої статті 16
викласти в такій редакції:

Виключити
-92- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Підпункт 6 пункту 6 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України «Про оборону України») виключити.
-93- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

Пункт 6 частини шостої розділу І
виключити (виключити зміни до статті 16
Закону України «Про оборону України»).
-94- Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)

Відхилено

У законопроекті виключити пункт 6
частини шостою розділу І (зміни до статті 16
Закону України «Про оборону України»).
-95- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

"забезпечують ведення персонального
військового
обліку
призовників
та
військовозобов'язаних,
сприяють
їх
підготовці до військової служби, призову на
строкову військову службу, на військову
службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період, навчальні (або перевірочні)
та спеціальні збори, створенню працівникам
належних умов для виконання ними
військового
обов'язку
згідно
із
законодавством, забезпечують здійснення
заходів
з
їх
військово-патріотичного
виховання".
-96- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
У
статті
16
словосполучення
“забезпечують
ведення
персонального

"забезпечують ведення персонального
військового
обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів,
сприяють їх підготовці до військової служби,
призову на строкову військову службу, на
військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період, навчальні (або перевірочні)
та спеціальні збори, створенню працівникам
належних умов для виконання ними
військового
обов'язку
згідно
із
законодавством, забезпечують здійснення
заходів
з
їх
військово-патріотичного
виховання".

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

військового
обліку”
замінити
на
словосполучення “сприяють забезпеченню
ведення персонального військового обліку”.
80

7. У Законі України "Про альтернативну
(невійськову) службу" (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., № 15, ст. 188 із
наступними змінами):

81

1) у частині третій статті 8 слова
"військовий комісаріат" замінити словами
"територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки";
2) у частині другій статті 9 слова
"військового комісаріату" замінити словами
"територіального центру комплектування та
соціальної підтримки";
3) у статті 23 слова "облік у військовому
комісаріаті" замінити словами "військовий
облік
у
територіальному
центрі
комплектування та соціальної підтримки".
8. У Законі України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними
змінами):
1) у статті 8:

82

83

84

85
86

в абзаці першому пункту 3 "військовий
комісаріат"
замінити
словами
"територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки";

13.
У
Законі
України
"Про
альтернативну (невійськову) службу"
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
№ 15, ст. 86; 2004 р., № 35, ст. 420; 2014 р.,
№ 6-7, ст. 80):
1)
у частині третій статті 8 слова
"військовий комісаріат" замінити словами
"територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки";
2) у частині другій статті 9 слова
"військового комісаріату" замінити словами
"територіального центру комплектування та
соціальної підтримки";
3) у статті 23 слова "облік у військовому
комісаріаті" замінити словами "військовий
облік
у
територіальному
центрі
комплектування та соціальної підтримки".
6. У Законі України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., № 15, ст. 190 із
наступними змінами):
1) у статті 8:
-97- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
В абзаці першому пункту 3 слова "за
поданням військовий комісаріат" замінити
словами “орган праці та соціального захисту
населення за поданням територіального
центру комплектування та соціальної
підтримки”.

Враховано

в абзаці першому пункту 3 слова "за
поданням військовий комісаріат" замінити
словами “орган праці та соціального захисту
населення за поданням територіального
центру комплектування та соціальної
підтримки”;
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пункт 6 виключити;

88

89

90

2) статтю 10-1 доповнити пунктом 20-1
такого змісту:

"20-1.
Військовослужбовцям,
які
проходять військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період та
підлягають звільненню з військової служби у
порядку і строки, визначені рішенням
Верховного Головнокомандувача Збройних

Пропозиції та поправки до проекту

-98- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Пункт 6 статті 8 викласти в такій редакції:
“Військовослужбовці, які були призвані на
військову службу під час мобілізації, на
особливий період, за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період мають
переважне право на укладення контракту на
проходження військової служби після
завершення особливого періоду”.
-99- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
До статті 8 додати частину 6 такого змісту:
“Військовослужбовці, які були призвані на
військову службу під час мобілізації, на
особливий період, мають переважне право на
укладення контракту на проходження
військової
служби
після
завершення
особливого періоду.”
-100- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Враховано

пункт 6 викласти в такій редакції:

Враховано редакційно

“6. Військовослужбовці, які були призвані
на військову службу під час мобілізації, на
особливий період, за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, мають
переважне право на укладення контракту на
проходження військової служби після
завершення особливого періоду”;

Відхилено

2) статтю 101 доповнити пунктом 201
такого змісту:

Виключити
-101- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Підпункт 6 пункту 6 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України «Про оборону України») виключити.
-102- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"201. Військовослужбовцям, які проходять
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період та підлягають
звільненню з військової служби у порядку і
строки, визначені рішенням Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України,
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Сил України, надається відпустка з
розрахунку
1/12
частини
тривалості
відпустки, на яку вони мають право
відповідно до пункту 1 цієї статті, за кожний
повний місяць служби у році звільнення. При
цьому якщо тривалість відпустки таких
військовослужбовців становить більш як 10
календарних днів, їм оплачується вартість
проїзду до місця проведення відпустки в
межах України у порядку, встановленому
пунктом 14 цієї статті.
У рік звільнення з військової служби
військовослужбовців, які проходять військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період та підлягають звільненню з
військової служби у порядку і строки,
визначені
рішенням
Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України,
у разі невикористання ними щорічної
основної відпустки їм виплачується грошова
компенсація за всі невикористані дні щорічної
основної відпустки.
У
разі
звільнення
зі
служби
військовослужбовця,
який
проходить
військову службу за призовом із числа
резервістів в особливий період та підлягає
звільненню з військової служби у порядку і
строки, визначені рішенням Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України,
до закінчення календарного року, за який він
вже використав щорічну основну відпустку,
провадиться відрахування із грошового
забезпечення військовослужбовця за дні
відпустки, використані в рахунок тієї частини
календарного року, яка залишилася після
звільнення військовослужбовця, у порядку,
визначеному в абзаці четвертому пункту 14
цієї статті.
На військовослужбовців, зазначених у
цьому пункті, поширюються гарантії,
передбачені абзацами п'ятим та шостим
пункту 14 цієї статті";

Пропозиції та поправки до проекту

-103- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити

-104- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-105- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

надається відпустка з розрахунку 1/12 частини
тривалості відпустки, на яку вони мають
право відповідно до пункту 1 цієї статті, за
кожний повний місяць служби у році
звільнення. При цьому якщо тривалість
відпустки
таких
військовослужбовців
становить більш як 10 календарних днів, їм
оплачується вартість проїзду до місця
проведення відпустки в межах України у
порядку, встановленому пунктом 14 цієї
статті.
У рік звільнення з військової служби
військовослужбовців, які проходять військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період та підлягають звільненню з
військової служби у порядку і строки,
визначені
рішенням
Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України,
у разі невикористання ними щорічної
основної відпустки їм виплачується грошова
компенсація за всі невикористані дні щорічної
основної відпустки.
У
разі
звільнення
зі
служби
військовослужбовця,
який
проходить
військову службу за призовом із числа
резервістів в особливий період та підлягає
звільненню з військової служби у порядку і
строки, визначені рішенням Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України,
до закінчення календарного року, за який він
вже використав щорічну основну відпустку,
провадиться відрахування із грошового
забезпечення військовослужбовця за дні
відпустки, використані в рахунок тієї частини
календарного року, яка залишилася після
звільнення військовослужбовця, у порядку,
визначеному в абзаці четвертому пункту 14
цієї статті.
На військовослужбовців, зазначених у
цьому пункті, поширюються гарантії,
передбачені абзацами п'ятим та шостим
пункту 14 цієї статті.
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Пропозиції та поправки до проекту

-106- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Пункт 20-1 статті 10-1 Закону України
“Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”
доповнити новим абзацом четвертим такого
змісту:
“Військовослужбовцям, які
проходять військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період
тривалість щорічної основної відпустки в році
початку військової служби обчислюється з
розрахунку
1/12
частини
тривалості
відпустки, на яку вони мають право
відповідно до пункту 1 цієї статті, за кожний
повний місяць служби до кінця календарного
року. При цьому військовослужбовцям, які
мають право на відпустку тривалістю 10
календарних днів і більше, оплачується
вартість проїзду до місця проведення
відпустки і назад в межах України у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відпустка
тривалістю
менш
як
10
календарних
днів
за
бажанням
військовослужбовця може бути надана йому
одночасно із щорічною основною відпусткою
в наступному році.”

Висновки, обґрунтування

Враховано

3) у статті 12:
абзац другий пункту 1 після слів
"військову службу під час мобілізації, на
особливий період" доповнити словами "або на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період";

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Військовослужбовцям, які проходять
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, тривалість
щорічної основної відпустки в році початку
військової служби обчислюється з розрахунку
1/12 частини тривалості відпустки, на яку
вони мають право відповідно до пункту 1 цієї
статті, за кожний повний місяць служби до
кінця календарного року. При цьому
військовослужбовцям, які мають право на
відпустку тривалістю 10 календарних днів і
більше, оплачується вартість проїзду до місця
проведення відпустки і назад в межах України
у
порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів України. Відпустка тривалістю
менш як 10 календарних днів за бажанням
військовослужбовця може бути надана йому
одночасно із щорічною основною відпусткою
в наступному році";

3) у статті 12:
-107- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
абзац другий пункту 1 викласти в такій
редакції "Військовослужбовці строкової
військової служби та військовослужбовці,
призвані на військову службу під час
мобілізації,
на
особливий
період
розміщуються в казармах (на кораблях) згідно

Відхилено

абзац другий пункту 1 після слів
"військову службу під час мобілізації, на
особливий період" доповнити словами "або на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період";
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

із Статутом внутрішньої служби Збройних
Сил України. За ними зберігаються жилі
приміщення, які вони займали до призову на
строкову військову службу та військову
службу під час мобілізації, на особливий
період. Вони не можуть бути зняті з обліку
громадян, які потребують поліпшення
житлових умов.
-108- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 8 Розділу
І законопроекту (щодо внесення змін до
Закону України «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх
сімей») виключити.
97
98

абзац перший пункту 9 викласти в такій
редакції:
"9. Військовослужбовці, що перебувають
на обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, при звільненні з
військової служби в запас, якщо вони на час
звільнення мають вислугу військової служби
не менше 20 років, або у відставку, або у
зв'язку зі скороченням штатів чи проведенням
інших організаційних заходів, у разі
неможливості їх використання на військовій
службі, залишаються на цьому обліку у
військовій частині до одержання житла з
державного житлового фонду або за їх
бажанням грошової компенсації за належне їм
для отримання жиле приміщення, а в разі її
розформування – у територіальних центрах
комплектування та соціальної підтримки і
відповідних
квартирно-експлуатаційних
органах
та
користуються
правом
позачергового одержання житла";

-109- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)
9. Військовослужбовці, що перебувають на
обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, та які звільнені з військової
служби за віком, у зв'язку із закінченням
строку контракту, за станом здоров’я, у
зв’язку
із
скороченням
штатів
або
проведенням
організаційних
заходів,
залишаються
на
такому
обліку
та
користуються
правом
позачергового
одержання житла. Такі особи після звільнення
з військової служби продовжують перебувати
на обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, у військовій
частині до одержання житла з державного
житлового фонду або за їх бажанням грошової
компенсації за належне їм для отримання
жиле приміщення, а в разі її розформування –
у територіальних центрах комплектування та
соціальної
підтримки
і
відповідних
квартирно-експлуатаційних органах.
Військовослужбовцям, які мають вислугу
на військовій службі 20 років і більше, та
членам їх сімей надаються жилі приміщення
для постійного проживання або за їх

Враховано редакційно

абзац перший пункту 9 викласти в такій
редакції:
“9. Військовослужбовці, що перебувають
на обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, при звільненні з
військової служби в запас за станом здоров’я
або якщо вони на час звільнення мають
вислугу військової служби не менше 20 років,
або у відставку, а також у зв’язку зі
скороченням штатів чи проведенням інших
організаційних заходів, у разі неможливості їх
використання
на
військовій
службі,
залишаються на цьому обліку у військовій
частині до одержання житла з державного
житлового фонду або за їх бажанням грошової
компенсації за належне їм для отримання
жиле приміщення, а в разі її розформування –
у територіальних центрах комплектування та
соціальної
підтримки
і
відповідних
квартирно-експлуатаційних
органах
та
користуються
правом
позачергового
одержання житла. Військовослужбовцям, які
мають вислугу на військовій службі 20 років і
більше, та членам їх сімей надаються жилі
приміщення для постійного проживання або
за їх бажанням грошова компенсація за
належне їм для отримання жиле приміщення.
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Редакція, прийнята в першому читанні

4) у статті 14:

у пункті 12 слова "військову службу під
час мобілізації, на особливий період (крім
військовослужбовців-жінок)"
замінити

Пропозиції та поправки до проекту

бажанням грошова компенсація за належне їм
для отримання жиле приміщення.
Військовослужбовці, які набули право на
пенсію відповідно до Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби та деяких інших осіб»,
залишаються
на
такому
обліку
та
користуються
правом
позачергового
одержання житла.
-110- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Частину 9 статті 12 викласти в такій
редакції:
9. Військовослужбовці, що
перебувають на обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, при
звільненні з військової служби в запас, якщо
вони на час звільнення мають вислугу
військової служби не менше 20 років, або у
відставку за віком, станом здоров’я, а також у
зв’язку зі скороченням штатів чи проведенням
інших організаційних заходів, у разі
неможливості їх використання на військовій
службі, залишаються на цьому обліку у
військовій частині до одержання житла з
державного житлового фонду або за їхнім
бажанням грошової компенсації за належне їм
для отримання жиле приміщення, а в разі її
розформування – у територіальних центрах
комплектування та соціальної підтримки і
відповідних
квартирно-експлуатаційних
органах
та
користуються
правом
позачергового одержання житла.
-111- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
Підпункт 4 пункту 8 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей»)
виключити.
-112- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Військовослужбовці, які набули право на
пенсію відповідно до Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб»,
залишаються
на
такому
обліку
та
користуються
правом
позачергового
одержання житла”;
Враховано редакційно

Відхилено

Відхилено

4) у статті 14:

у пункті 12 слова "військову службу під
час мобілізації, на особливий період (крім
військовослужбовців-жінок)"
замінити
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Редакція, прийнята в першому читанні

101

словами "військову службу під час
мобілізації, на особливий період, на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період";
пункт 15 викласти в такій редакції:

102

103

"15. Військовослужбовцям, призваним на
військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період, на весь час їх призову, а
військовослужбовцям, які беруть участь у
здійсненні
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях,
забезпеченні
їх
здійснення,
перебуваючи безпосередньо в районах та у
період здійснення зазначених заходів, – на
весь період їх участі у таких заходах штрафні
санкції, пеня за невиконання зобов'язань
перед
підприємствами,
установами
і
організаціями усіх форм власності, у тому
числі банками, та фізичними особами, а також
проценти за користування кредитом не
нараховуються";

5) абзац сьомий пункту 2 статті 15

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

словами "військову службу під час
мобілізації, на особливий період, на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період";
пункт 15 викласти в такій редакції:
-113- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
"15. Військовослужбовцям, призваним на
військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, на весь час
їх призову, а військовослужбовцям, які беруть
участь у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях,
забезпеченні
їх
здійснення,
перебуваючи безпосередньо в районах та у
період здійснення зазначених заходів, – на
весь період їх участі у таких заходах штрафні
санкції, пеня за невиконання зобов'язань
перед
підприємствами,
установами
і
організаціями усіх форм власності, у тому
числі банками, та фізичними особами, а також
проценти за користування кредитом не
нараховуються";
-114- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Частину 15 статті 14 викласти в такій
редакції: “Військовослужбовцям з початку й
до закінчення особливого періоду, а
резервістам та військовозобов’язаним – з
моменту призову під час мобілізації і до
закінчення особливого періоду штрафні
санкції, пеня за невиконання зобов’язань
перед
підприємствами,
установами
й
організаціями всіх форм власності, у тому
числі банками, та фізичними особами, а також
проценти за користування кредитом не
нараховуються.”
-115- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано редакційно

"15. Військовослужбовцям, призваним на
військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, на весь час
їх призову, а військовослужбовцям під час дії
особливого періоду, які брали або беруть
участь у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення, які
перебували або перебувають безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених
заходів, – штрафні санкції, пеня за
невиконання
зобов'язань
перед
підприємствами, установами і організаціями
усіх форм власності, у тому числі банками, та
фізичними особами, а також проценти за
користування кредитом не нараховуються";

Враховано редакційно

Відхилено

5) абзац сьомий пункту 2 статті 15
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викласти в такій редакції:

104

105

"Військовослужбовцям, які були призвані
на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період або на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, виплата
одноразової грошової допомоги, передбаченої
цим пунктом, здійснюється за період такої
служби з дня їхнього призову на військову
службу без урахування періоду попередньої
військової служби, на якій вони перебували,
за винятком тих осіб, які при попередньому
звільненні з військової служби не набули
права на отримання такої грошової допомоги.
Зазначена допомога виплачується на день
звільнення
таких
військовослужбовців.
Умови та порядок виплати одноразової
грошової допомоги військовослужбовцям, які
звільняються з військової служби за призовом
під час мобілізації, на особливий період або
військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, визначаються
Кабінетом Міністрів України".

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 5 пункту 8 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей»)
виключити.
-116- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

викласти в такій редакції:

Враховано редакційно

"Військовослужбовцям, які були призвані
на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, виплата
одноразової грошової допомоги, передбаченої
цим пунктом, здійснюється за період такої
служби з дня їхнього призову на військову
службу без урахування періоду попередньої
військової служби, на якій вони перебували,
за винятком тих осіб, які при попередньому
звільненні з військової служби не набули
права на отримання такої грошової допомоги.
Зазначена допомога виплачується на день
звільнення
таких
військовослужбовців.
Умови та порядок виплати одноразової
грошової допомоги військовослужбовцям, які
звільняються з військової служби за призовом
під час мобілізації, на особливий період або
військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, визначаються
Кабінетом Міністрів України".
-117- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Пункт 6 статті 18 викласти в такій редакції:
"6. Вдова (вдівець), батьки загиблого або
померлого військовослужбовця, а також
дружина (чоловік), у разі якщо вона (він) не
взяла (не взяв) інший шлюб, та її (його)
неповнолітні діти або повнолітні діти - особи

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

"Військовослужбовцям, які були призвані
на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період або на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, виплата
одноразової грошової допомоги, передбаченої
цим пунктом, здійснюється за період такої
служби з дня їхнього призову на військову
службу без урахування періоду попередньої
військової служби, на якій вони перебували,
за винятком тих осіб, які при попередньому
звільненні з військової служби не набули
права на отримання такої грошової допомоги.
Зазначена допомога виплачується на день
звільнення
таких
військовослужбовців.
Умови та порядок виплати одноразової
грошової допомоги військовослужбовцям, які
звільняються з військової служби за призовом
під час мобілізації, на особливий період або
військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, визначаються
Кабінетом Міністрів України";
6) пункт 6 статті 18 викласти в такій
редакції:
"6. Вдова (вдівець), батьки загиблого або
померлого військовослужбовця, а також
дружина (чоловік), у разі якщо вона (він) не
взяла (не взяв) інший шлюб, та її (його)
неповнолітні діти або повнолітні діти - особи
з інвалідністю з дитинства, батьки
військовослужбовця, який пропав безвісти під
час проходження військової служби, мають
право на пільги, передбачені цим Законом".
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з інвалідністю з дитинства, батьки
військовослужбовця, який пропав безвісти під
час проходження військової служби мають
право на пільги, передбачені цим Законом".
106

107
108

109

9. У Законі України "Про військовий
обов'язок і військову службу" (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 385
із наступними змінами):
1) у статті 1:
у частині сьомій слова "районні (об'єднані
районні), міські (об'єднані міські) військові
комісаріати (далі – районні (міські) військові
комісаріати),
військові
комісаріати
Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва
та Севастополя, а також
територіальні
центри
(в
Автономній
Республіці
Крим, областях, місті Києві)
та філіали (в районах та містах)
комплектування військовослужбовцями за
контрактом" замінити словами "районні
(об'єднані районні), міські (районні у містах,
об'єднані міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки,
територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя
(далі – територіальні центри комплектування
та соціальної підтримки)";

24. У Законі України "Про військовий
обов'язок і військову службу" (Відомості
Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст.
324 із наступними змінами):
1) у статті 1:
-118- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частини сьому
і восьму статті
1викласти в такій редакції:
"7. Виконання військового обов'язку
громадянами України забезпечують державні
органи, органи місцевого самоврядування,
утворені відповідно до законів
України
військові
формування,
підприємства,
установи і організації незалежно
від
підпорядкування і форм власності в межах їх
повноважень, передбачених
законом, та
районні (об'єднані районні), міські (районні у
містах, об'єднані міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки,
територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя
(далі – територіальні центри комплектування
та соціальної підтримки).
8. Положення про територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки
затверджується
Кабінетом
Міністрів
України".

Враховано

частини сьому і восьму викласти в такій
редакції:
"7. Виконання військового обов'язку
громадянами України забезпечують державні
органи, органи місцевого самоврядування,
утворені відповідно до законів
України
військові
формування,
підприємства,
установи і організації незалежно
від
підпорядкування і форм власності в межах їх
повноважень, передбачених
законом, та
районні (об'єднані районні), міські (районні у
містах, об'єднані міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки,
територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя
(далі – територіальні центри комплектування
та соціальної підтримки).

частину восьму викласти в такій редакції:
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110

"8. Положення про територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки
затверджується
Кабінетом
Міністрів
України";
в абзаці шостому частини дев'ятої слова "у
мирний та воєнний час" замінити словами "у
мирний час та в особливий період";

111

112

абзац другий частини десятої викласти в
такій редакції:

113

"прибувати за викликом районного
(об'єднаного районного), міського (районного
у місті, об'єднаного міського) територіального
центру комплектування та соціальної
підтримки
(далі
–
районні
(міські)
територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки) для оформлення
військово-облікових документів (посвідчень
про приписку до призовних дільниць,
військових квитків, тимчасових посвідчень
військовозобов'язаних),
приписки,
проходження медичного огляду, направлення
на підготовку з метою здобуття або
вдосконалення
військово-облікової
спеціальності, призову на військову службу
або на збори військовозобов'язаних та
резервістів";

Пропозиції та поправки до проекту

-119- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
У частині 9 статті 1 викласти визначення
поняття “резервісти” так: “резервісти – особи,
які проходять службу у військовому резерві
Збройних сил України, інших військових
формувань і призначені для їхнього
комплектування в мирний час та в особливий
період, у воєнний час”.

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8. Положення про територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки
затверджується
Кабінетом
Міністрів
України";
абзац шостий частини дев'ятої викласти в
такій редакції:
"резервісти – особи, які проходять службу
у військовому резерві Збройних Сил України,
інших військових формувань і призначені для
їх комплектування у мирний час та в
особливий період.”
абзаци перший - третій частини десятої
викласти в такій редакції:
"10. Громадяни України, які приписані до
призовних дільниць або перебувають у запасі
Збройних Сил України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки
України чи проходять службу у військовому
резерві, зобов'язані:

-120- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Абзаци перший - третій частини десятої
викласти в такій редакції:
"10. Громадяни України, які приписані до
призовних дільниць або перебувають у запасі
Збройних Сил України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки
України чи проходять службу у військовому
резерві, зобов'язані:

Враховано

прибувати за викликом районного
(об'єднаного районного), міського (районного
у місті, об'єднаного міського) територіального
центру комплектування та соціальної
підтримки (далі – відповідні районні (міські)
територіальні центри комплектування та
соціальної
підтримки),
Центрального
управління або регіонального органу Служби
безпеки України, відповідного підрозділу
Служби зовнішньої розвідки України для
оформлення військово-облікових документів
(посвідчень про приписку до призовних
дільниць, військових квитків, тимчасових
посвідчень військовозобов'язаних), приписки,
проходження медичного огляду, направлення
на підготовку з метою здобуття або
вдосконалення
військово-облікової
спеціальності, призову на військову службу
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Пропозиції та поправки до проекту

прибувати за викликом районного
(об'єднаного районного), міського (районного
у місті, об'єднаного міського) територіального
центру комплектування та соціальної
підтримки (далі – відповідні районні (міські)
територіальні центри комплектування та
соціальної
підтримки),
Центрального
управління або регіонального органу Служби
безпеки України, відповідного підрозділу
Служби зовнішньої розвідки України для
оформлення військово-облікових документів
(посвідчень про приписку до призовних
дільниць, військових квитків, тимчасових
посвідчень військовозобов'язаних), приписки,
проходження медичного огляду, направлення
на підготовку з метою здобуття або
вдосконалення
військово-облікової
спеціальності, призову на військову службу
або на збори військовозобов'язаних та
резервістів;
проходити медичний огляд та лікування в
лікувально-профілактичних закладах згідно з
рішеннями комісії з питань приписки,
призовної комісії або військово-лікарської
комісії відповідного районного (міського)
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки, закладів охорони
здоров’я Служби безпеки України, а у Службі
зовнішньої розвідки України - за рішенням
керівників відповідних підрозділів або
військово-лікарської
комісії
Служби
зовнішньої розвідки України".
-121- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

або на збори військовозобов'язаних та
резервістів;
проходити медичний огляд та лікування в
лікувально-профілактичних закладах згідно з
рішеннями комісії з питань приписки,
призовної комісії або військово-лікарської
комісії відповідного районного (міського)
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки, закладів охорони
здоров’я Служби безпеки України, а у Службі
зовнішньої розвідки України - за рішенням
керівників відповідних підрозділів або
військово-лікарської
комісії
Служби
зовнішньої розвідки України";

Враховано

частину одинадцяту викласти в такій
редакції:
"11. Жінки, які мають спеціальність та/або
професію,
споріднену
з
відповідною
військово-обліковою
спеціальністю,
визначеною в переліку, затвердженому
Міністерством оборони України, та придатні
до проходження військової служби за станом
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116
117
118
119
120

Редакція, прийнята в першому читанні

2) у статті 2:

частину шосту доповнити абзацом такого
змісту:
"військова служба за призовом осіб із
числа резервістів в особливий період";
у частині дев'ятій слова "в добровільному
порядку" виключити;
доповнити статтю після частини дев'ятої
новою частиною такого змісту:
"10. На військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період у
визначеному цим Законом порядку для
оперативного доукомплектування Збройних
Сил України та інших військових формувань,
без оголошення мобілізації, призиваються
громадяни України, зараховані до військового
оперативного резерву першої черги".

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частину 11 статті 1 викласти в такій
редакції:
“11. Жінки, які мають спеціальність та
(або) професію, споріднену з відповідною
військово-обліковою
спеціальністю,
визначеною в переліку, затвердженому
Міністерством оборони України, та придатні
до проходження військової служби за станом
здоров’я та віком, беруться на військовий
облік військовозобов’язаних.”
-122- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

здоров’я та віком, беруться на військовий
облік військовозобов’язаних";

Відхилено

Підпункт 2 пункту 9 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України «Про військовий обов'язок і
військову службу») виключити.
-123- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

Пункт 2 частини дев’ятої розділу І
виключити (виключити зміни до статті 6
Закону України «Про військовий обов'язок і
військову службу»).
-124- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

частину шосту доповнити абзацом такого
змісту:

Відхилено

"військова служба за призовом осіб із
числа резервістів в особливий період";

Виключити
-125- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

-126- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-127- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

Відхилено

2) у статті 2:

у частині дев'ятій слова "в добровільному
порядку" виключити;
після частини дев'ятої доповнити новою
частиною такого змісту:
"10. На військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період у
визначеному цим Законом порядку для
оперативного доукомплектування Збройних
Сил України та інших військових формувань,
призиваються громадяни України, які уклали
контракти про проходження служби у
військовому резерві та/або зараховані до
військового оперативного резерву".
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121

122
123

У зв'язку з цим частини десяту –
тринадцяту вважати відповідно частинами
одинадцятою – чотирнадцятою;

Пропозиції та поправки до проекту

-128- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частину десяту викласти в такій редакції:
"10. На військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період у
визначеному цим Законом порядку для
оперативного доукомплектування Збройних
Сил України та інших військових формувань,
без оголошення мобілізації, призиваються
громадяни України, які уклали контракти про
проходження служби у військовому резерві
та/або
зараховані
до
військового
оперативного резерву".
-129- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Відхилено

Виключити
-130- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частину дванадцяту викласти в такій
редакції:
"12. Кожен громадянин України, вперше
вступаючи на військову службу до Збройних
Сил України, інших військових формувань
особисто складає Військову присягу на
вірність Українському народу і скріплює її
власноручним підписом. Іноземець або особа
без громадянства, який (яка) вперше
приймається на військову службу до

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

У зв'язку з цим частини десяту –
тринадцяту вважати відповідно частинами
одинадцятою – чотирнадцятою;
частини дванадцяту і тринадцяту викласти
в такій редакції:
"12. Кожен громадянин України, вперше
вступаючи на військову службу до Збройних
Сил України, інших військових формувань,
особисто складає Військову присягу на
вірність Українському народу і скріплює її
власноручним підписом. Іноземець або особа
без громадянства, який (яка) вперше
приймається на військову службу до
Збройних Сил України, бере офіційне
зобов’язання
неухильно
додержуватися
Конституції та законів України, сумлінно
виконувати обов’язки військової служби.
13. Громадяни України, які приписуються
до призовних дільниць, направляються для
підготовки до військової служби, особи, які
призиваються або приймаються на військову
службу, приймаються на службу у
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Пропозиції та поправки до проекту

Збройних Сил України, бере офіційне
зобов’язання
неухильно
додержуватися
Конституції та законів України, сумлінно
виконувати обов’язки військової служби".
-131- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221)
Частину тринадцяту викласти в такій
редакції:
"13.
Громадяни
України,
які
приписуються до призовних дільниць,
направляються для підготовки до військової
служби, особи, які призиваються або
приймаються
на
військову
службу,
приймаються на службу у військовому
резерві, та військовозобов’язані, призначені
для комплектування посад за відповідними
військово-обліковими спеціальностями та
іншими спеціальностями в Службі безпеки
України під час проведення мобілізації,
проходять обов’язковий медичний огляд.
Порядок проходження медичного огляду
затверджується
Міністерством
оборони
України
та
центральними
органами
виконавчої влади, які відповідно до закону
здійснюють
керівництво
військовими
формуваннями, а також Службою безпеки
України та Службою зовнішньої розвідки
України за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері охорони здоров’я. Перелік військовооблікових спеціальностей затверджується
Міністерством оборони України, а інших
спеціальностей в Службі безпеки України –
Головою Служби безпеки України".

Висновки, обґрунтування

Враховано

124
125

-132- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

військовому резерві, та військовозобов’язані,
призначені для комплектування посад за
відповідними
військово-обліковими
спеціальностями
та
іншими
спеціальностями в Службі безпеки України
під час проведення мобілізації, проходять
обов’язковий медичний огляд. Порядок
проходження
медичного
огляду
затверджується відповідно Міністерством
оборони України, центральними органами
виконавчої влади, які відповідно до закону
здійснюють
керівництво
військовими
формуваннями, Службою безпеки України,
Службою зовнішньої розвідки України за
погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров’я. Перелік військовооблікових спеціальностей затверджується
Міністерством оборони України, а інших
спеціальностей в Службі безпеки України –
Головою Служби безпеки України";

3) частину другу, четверту та п'яту статті 6
викласти в такій редакції:
"2. Перелік посад, що підлягають
заміщенню вищим офіцерським складом,
затверджується Президентом України, а посад
інших військовослужбовців - Міністерством
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частину другу, четверту та п'яту статті 6
викласти в такій редакції:
"2. Перелік посад, що підлягають
заміщенню вищим офіцерським складом,
затверджується Президентом України, а посад
інших військовослужбовців - Міністерством
оборони України, Службою безпеки України
та Службою зовнішньої розвідки України.
4. Окремі військові посади в мирний час
можуть заміщатися (на умовах строкового
трудового договору) цивільними особами в
порядку,
встановленому
Міністерством
оборони України. Порядок заміщення
військових посад цивільними особами в
Службі безпеки України та Службі зовнішньої
розвідки
України
встановлюється
їх
керівниками.
5. Військові посади, передбачені штатами
воєнного часу, при переведенні Збройних Сил
України, інших військових формувань на
організацію і штати воєнного часу підлягають
заміщенню
резервістами
або
іншими
військовозобов’язаними
в
порядку,
визначеному Генеральним штабом Збройних
Сил України, а в Службі безпеки України та
Службі
зовнішньої
розвідки
України
встановлюється їх керівниками".
126

3) у статті 14:

127

частину п'яту викласти в такій редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

оборони України, Службою безпеки України
та Службою зовнішньої розвідки України";
"4. Окремі військові посади в мирний час
можуть заміщатися (на умовах строкового
трудового договору) цивільними особами в
порядку,
встановленому
Міністерством
оборони України. Порядок заміщення
військових посад цивільними особами в
Службі безпеки України та Службі зовнішньої
розвідки
України
встановлюється
їх
керівниками.
5. Військові посади, передбачені штатами
воєнного часу, при переведенні Збройних Сил
України, інших військових формувань на
організацію і штати воєнного часу підлягають
заміщенню
резервістами
або
іншими
військовозобов’язаними
в
порядку,
визначеному Генеральним штабом Збройних
Сил України, а в Службі безпеки України та
Службі зовнішньої розвідки України – в
порядку, визначеному їх керівниками";

4) у статті 14:
-133- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано

частину п'яту викласти в такій редакції:

Абзац 2 підпункту 3 пункту 9 розділу 1
законопроекту словосполучення «військовий
комісар» замінити словом «керівник»
128

"5. Органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації, заклади
освіти незалежно від підпорядкування і форми
власності щороку у встановлені Кабінетом
Міністрів України строки та порядку

"5. Органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації, заклади
освіти незалежно від підпорядкування і форми
власності щороку у строки та в порядку,
встановлені Кабінетом Міністрів України,
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№

129

130
131

132

133

134

Редакція, прийнята в першому читанні

зобов'язані подавати до відповідних районних
(міських)
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки
списки громадян України, які підлягають
приписці до призовних дільниць";
в абзаці другому частини сьомої слова
"районний (міський) військовий комісар"
замінити словами "військовий комісар
районного (міського) територіального центру
комплектування та соціальної підтримки";

Пропозиції та поправки до проекту

-134- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Частину сьому викласти у такій редакції
"7. Для проведення приписки громадян
України до призовних дільниць у районних
(міських) центрах комплектування та
соціальної підтримки утворюються комісії з
питань приписки у такому складі:
голова комісії – начальник районного
(міського)
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки; "

4) у статті 15:
в абзаці п'ятому частини восьмої слова
"військових комісаріатів" замінити словами
"територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки";
в абзаці першому частини одинадцятої
слова "військовим комісаріатом" замінити
словами
"територіальним
центром
комплектування та соціальної підтримки";
5) абзац четвертий частини першої статті
16 викласти в такій редакції: "військовий
комісар районного (міського) територіального
центру комплектування та соціальної
підтримки";

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

зобов'язані подавати до відповідних районних
(міських)
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки
списки громадян України, які підлягають
приписці до призовних дільниць";
абзаци перший і другий частини сьомої
викласти в такій редакції:
"7. Для проведення приписки громадян
України до призовних дільниць у відповідних
районних (міських) центрах комплектування
та соціальної підтримки утворюються комісії
з питань приписки у такому складі:
голова комісії – керівник відповідного
районного (міського) територіального центру
комплектування та соціальної підтримки";
5) у статті 15:

-135- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Враховано редакційно

Слова "військовий комісар" замінити на
"начальник"
-136- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано

В підпункті 5 пункту 9 розділу 1
законопроекту словосполучення «військовий
комісар» замінити словом «керівник»
-137- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Доповнити частину 13 статті 17 таким
словосполученням: “та особам рядового і
начальницького складу служби цивільного
захисту”.
-138- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.

в абзаці п'ятому частини восьмої слова
"військових комісаріатів" замінити словами
"територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки";
в абзаці першому частини одинадцятої
слова "військовим комісаріатом" замінити
словами
"територіальним
центром
комплектування та соціальної підтримки";
6) абзац четвертий частини першої статті
16 викласти в такій редакції: "керівник
відповідного
районного
(міського)
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки";

Відхилено

Враховано

7) абзац восьмий частини тринадцятої
статті 17 викласти в такій редакції:
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№

135

136

Редакція, прийнята в першому читанні

6) частину першу статті 19 після слів "за
призовом під час мобілізації, на особливий
період" доповнити словами "військову службу
за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період";

7) у статті 20:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Абзац 8 частини 13 статті 17 викласти в
такій редакції:
"поліцейським,
особам
рядового
і
начальницького складу служби цивільного
захисту та працівникам Державного бюро
розслідувань - на весь період їх служби".
-139- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Підпункт 6 пункту 9 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України «Про військовий обов'язок і
військову службу») виключити.
-140- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

Пункт 6 частини дев’ятої розділу І
виключити (виключити зміни до статті 19
Закону України «Про військовий обов'язок і
військову службу»).
-141- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"поліцейським, особам рядового і
начальницького складу служби цивільного
захисту та працівникам Державного бюро
розслідувань - на весь період їх служби";

8) частину першу статті 19 після слів "за
призовом під час мобілізації, на особливий
період" доповнити словами "військову службу
за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період";

9) у статті 20:

Виключити

137

138

абзаци другий, третій, сьомий, десятий
частини першої та абзац перший частини
п'ятої після слів "військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період" доповнити словами "військову службу
за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період";

абзац четвертий частини сьомої після слів

-142- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

У пункті 7 частини дев’ятої розділу І
виключити абзаци з першого по п’ятий
включно.
-143- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

-144- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Абзаци другий, третій і п’ятий підпункту 7
пункту 9 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до статті 20 Закону України
«Про військовий обов'язок і військову
службу») виключити.
-145- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

абзаци другий, третій, сьомий, десятий
частини першої та абзац перший частини
п'ятої після слів "військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період" доповнити словами "військову службу
за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період";

Відхилено

абзац четвертий частини сьомої після слів

Виключити
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

"воєнного
стану"
доповнити
словами
"рішення про призов на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період";

139
140

141

142

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Виключити
-146- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
З частини 7 статті 20 виключити
словосполучення “рішення про призов на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період”.

Відхилено

у частині восьмій:
абзац перший після слів "військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період" доповнити словами
"військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період";

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"воєнного
стану"
доповнити
словами
"рішення про призов на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період";

у частині восьмій:
-147- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

Відхилено
Ця правка іде в розріз
із
головною
ідеєю
законодавчих ініціатив,
розроблених на вимогу
рішення РНБО України
(від 26.12.2018 “Щодо
підсумків
введення
воєнного
стану
в
Україні”, уведеного в
дію Указом ПрУ від
25.01.2019 № 17/2019)

в абзаці другому слова "військових
комісаріатах"
замінити
словами
"територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки";
-148- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частину другу статті 21 викласти в такій
редакції:
"2. Громадяни України для виконання
обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий
облік, призовом або прийняттям на військову
службу, а також особи, які направляються
відповідними
районними
(міськими)

Враховано

абзац перший після слів "військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період" доповнити словами
"військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період";

в абзаці другому слова "військових
комісаріатах"
замінити
словами
"територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки";
10) частину другу статті 21 викласти в
такій редакції:
"2. Громадяни України для виконання
обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий
облік, призовом або прийняттям на військову
службу, а також особи, які направляються
відповідними
районними
(міськими)
територіальними центрами комплектування
та соціальної підтримки, Центральним
управлінням або регіональним органом
Служби безпеки України, відповідним
підрозділом Служби зовнішньої розвідки
України на медичний огляд (медичне
обстеження в амбулаторних чи стаціонарних
умовах), лікування, звільняються від роботи
на час, необхідний для виконання зазначених
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

територіальними центрами комплектування
та соціальної підтримки, Центральним
управлінням або регіональним органом
Служби безпеки України, відповідним
підрозділом Служби зовнішньої розвідки
України на медичний огляд (медичне
обстеження в амбулаторних чи стаціонарних
умовах), лікування, звільняються від роботи
на час, необхідний для виконання зазначених
обов'язків та перебування в лікувальному
закладі охорони здоров'я, із збереженням за
ними місця роботи, займаної посади і
середньої заробітної плати".
143

144

145

8) в частині третій статті 21-1 слова
"військового комісаріату" замінити словами
"територіального центру комплектування та
соціальної підтримки";
9) частину сьому статті 23 доповнити
абзацом такого змісту:

"для військовослужбовців, які проходять
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, – на строки,
визначені
рішенням
Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України,
але не більше
як на 6 місяців;

-149- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

обов'язків та перебування в лікувальному
закладі охорони здоров'я, із збереженням за
ними місця роботи, займаної посади і
середньої заробітної плати";

Відхилено

Виключити
-150- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Підпункт 9 пункту 9 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України «Про військовий обов'язок і
військову службу») виключити.
-151- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

Пункт 9 частини дев’ятої розділу І
виключити (виключити зміни до статті 23
Закону України «Про військовий обов'язок і
військову службу»).
-152- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-153- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано частково

"для військовослужбовців, які проходять
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, – на строки,
визначені
рішенням
Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України,
але не більше двох місяців протягом року;

Зазначений термін
узгоджується
з
термінами відновлення
боєздатності військових
частин та їх ротації в

11) у частині третій статті 211 слова
"військового комісаріату" замінити словами
"територіального центру комплектування та
соціальної підтримки";
12) частину сьому статті 23 доповнити
абзацом такого змісту:

"для військовослужбовців, які проходять
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, – на строки,
визначені
рішенням
Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України";
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Пропозиції та поправки до проекту

-154- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
У частині 7 статті 23 словосполучення
“але не більше як на 6 місяців” замінити на
словосполучення “але не більше як на 4
місяці”.

-155- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Слова " але не більше як на 6 місяців"
вилучити.
146
147

Висновки, обґрунтування

районах
виконання
бойових завдань
Відхилено
Зазначений термін
узгоджується
з
термінами відновлення
боєздатності військових
частин та їх ротації в
районах
виконання
бойових завдань
Враховано

10) у частині першій статті 24:
у пункті 4 слова "військового комісаріату"
замінити словами "територіального центру
комплектування та соціальної підтримки";

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

13) у частині першій статті 24:
-156- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) день відправлення у військову частину
з
відповідного
районного
(міського)
територіального центру комплектування та
соціальної
підтримки,
прибуття
до
Центрального управління або регіонального
органу Служби безпеки України, відповідного
підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України – для громадян, призваних на

Враховано

пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) день відправлення у військову частину
з
відповідного
районного
(міського)
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки, або день прибуття до
Центрального управління або регіонального
органу Служби безпеки України, відповідного
підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України – для громадян, призваних на
військову службу під час мобілізації, на
особливий період, та на військову службу за
призовом осіб офіцерського складу";
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148
149

150

Редакція, прийнята в першому читанні

доповнити частину пунктом 5 такого
змісту:
"5) день зарахування до списків особового
складу військової частини – для громадян
України, які проходять службу у військовому
резерві за контрактом, зараховані під час такої
служби до військового оперативного резерву
першої черги та призиваються на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період, або день відправлення у
військову частину з районного (міського)
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки – для громадян України,
які зараховані до військового оперативного
резерву першої черги після їх звільнення з
військової служби та призиваються на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період";

Пропозиції та поправки до проекту

військову службу під час мобілізації, на
особливий період, та на військову службу за
призовом осіб офіцерського складу";
-157- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:

Відхилено

"5) день зарахування до списків особового
складу військової частини – для громадян
України, які проходять службу у військовому
резерві за контрактом, зараховані під час такої
служби до військового оперативного резерву
та призиваються на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період;
6) день відправлення у військову частину
з
відповідного
районного
(міського)
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки – для громадян України,
які зараховані до військового оперативного
резерву після їх звільнення з військової
служби та призиваються на військову службу
за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період";

Виключити
-158- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити
-159- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
Абзаци третій і четвертий підпункту 10
пункту 9 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до статті 23 Закону України
«Про військовий обов'язок і військову
службу») виключити.
-160- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
З пункту 5) частини 1 статті 24 виключити
словосполучення “або день відправлення у
військову частину з районного (міського)
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки – для громадян України,
які зараховані до військового оперативного
резерву першої черги після їхнього звільнення
з військової служби та призиваються на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період.”
-161- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) день зарахування до списків особового
складу військової частини – для громадян
України, які проходять службу у військовому
резерві за контрактом, зараховані під час такої

Відхилено

Відхилено

Враховано
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11) у частині четвертій статті 26:

Пропозиції та поправки до проекту

служби до військового оперативного резерву
та призиваються на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період, або день відправлення у військову
частину з відповідного районного (міського)
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки – для громадян України,
які зараховані до військового оперативного
резерву після їх звільнення з військової
служби та призиваються на військову службу
за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період".
-162- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

14) у частині четвертій статті 26:

Виключити

152

153

абзац перший після слів "військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період" доповнити словами "військову службу
за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період";
підпункт "а" пункту 1 доповнити словами
"(у строки, визначені рішенням Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України,
– для військовослужбовців, які проходять
військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період)";

-163- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Підпункт 11 пункту 9 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України «Про військовий обов'язок і
військову службу») виключити.
-164- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

Пункт 11 частини дев’ятої розділу І
виключити (виключити зміни до статті 26
Закону України «Про військовий обов'язок і
військову службу»).
-165- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-166- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-167- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Підпункт а) пункту 1 частини 4 статті 26
викласти в такій редакції: а) у строки,
визначені Указом Президента України (у
строки, визначені рішенням Верховного
Головнокомандувача Збройних сил України, –
для військовослужбовців, які проходять

Враховано редакційно

абзац перший після слів "військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період" доповнити словами "військову службу
за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період";
підпункт "а" пункту 1 доповнити словами
"(у строки, визначені рішенням Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України,
– для військовослужбовців, які проходять
військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період)";
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12) у частині шостій статті 26-1 слова
"воєнний час" замінити словами "в особливий
період";

155

156
157

Пропозиції та поправки до проекту

військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, які в
добровільному порядку уклали контракт на
проходження служби у військовому резерві,
але не пізніше ніж через 4 місяці з дати
початку служби);
-168- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Частину 6 статті 26-1 викласти в такій
редакції: “Служба у військовому резерві
запроваджується з метою планомірної
підготовки резервістів для комплектування
Збройних сил України та інших військових
формувань особовим складом у мирний час та
в особливий період, у воєнний час шляхом
набуття та підтримання на належному рівні
вмінь і навичок за військово-обліковою
спеціальністю”.
-169- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
В
Законі України “Про військовий
обов’язок і військову службу” слова “першої
черги” виключити по всьому тексту;
в пункті 3 статті 26-2 слова “на
проходження служби” замінити словами “про
проходження служби”.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

15) частину 6 статті 261 викласти в такій
редакції:
“6. Служба у військовому резерві
запроваджується з метою планомірної
підготовки резервістів для комплектування
Збройних Сил України та інших військових
формувань особовим складом у мирний час та
в особливий період шляхом набуття та
підтримання на належному рівні вмінь і
навичок
за
військово-обліковою
спеціальністю.”

Враховано

16) у частині третій статті 262 слова “на
проходження служби” замінити словами “про
проходження служби”.

13) у статті 29:

17) у статті 29:
-170- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.

Враховано

частину першу доповнити абзацами третім
і четвертим такого змісту:
"Чисельність військовозобов'язаних та
резервістів, які перебувають на військовому
обліку в Службі безпеки України та
підлягають призову на навчальні збори,
щорічно визначається Службою безпеки
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В. (р.к. №330), Н.д. Рахманін С. І. (р.к.
№216), Н.д. Костенко Р. В. (р.к. №221)
Частину першу доповнити новими
абзацами такого змісту:
"Чисельність військовозобов'язаних та
резервістів, які перебувають на військовому
обліку в Службі безпеки України та
підлягають призову на навчальні збори,
щорічно визначається Службою безпеки
України в межах бюджетних асигнувань, які
виділяються на неї.
Чисельність військовозобов’язаних та
резервістів, які перебувають на військовому
обліку в Службі зовнішньої розвідки України
та підлягають призову на навчальні збори,
визначається Головою Служби зовнішньої
розвідки України в межах бюджетних
асигнувань, які виділяються на неї".
158

частину третю викласти в такій редакції:

159

"3. Військовозобов'язані можуть бути
призвані
районними
(міськими)
територіальними центрами комплектування
та соціальної підтримки на навчальні збори до
п'яти разів строком до двох місяців кожного
разу";

160

-171- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Частину 3 статті 29 викласти в такій
редакції:
“Військовозобов'язані
(крім
резервістів) можуть бути призвані районними
(міськими)
територіальними
центрами
комплектування та соціальної підтримки на
навчальні збори до п'яти разів строком до двох
місяців кожного разу.”

-172- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

України в межах бюджетних асигнувань,
виділених Службі.
Чисельність військовозобов’язаних та
резервістів, які перебувають на військовому
обліку в Службі зовнішньої розвідки України
та підлягають призову на навчальні збори,
визначається Службою зовнішньої розвідки
України в межах бюджетних асигнувань,
виділених Службі";

Враховано редакційно
Відповідно
до
Закону України “Про
військовий обов’язок і
військову
службу”
військовозобов’язані та
резервісти належать до
окремих категорій по
відношенню
до
виконання військового
обов’язку
Враховано

частину третю, п'яту, шосту і дев'яту
викласти в такій редакції:
"3.
Військовозобов'язані
(крім
резервістів)
можуть
бути
призвані
відповідними
районними
(міськими)
територіальними центрами комплектування
та соціальної підтримки, Центральним
управлінням або регіональними органами
Служби безпеки України, відповідним
підрозділом Служби зовнішньої розвідки
України на навчальні збори до п'яти разів
строком до двох місяців кожного разу";

50

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частини третю, п'яту, шосту, дев'яту
викласти в такій редакції:
"3. Військовозобов'язані (крім резервістів)
можуть
бути
призвані
відповідними
районними
(міськими)
територіальними
центрами комплектування та соціальної
підтримки, Центральним управлінням або
регіональними органами Служби безпеки
України, відповідним підрозділом Служби
зовнішньої розвідки України на навчальні
збори до п'яти разів строком до двох місяців
кожного разу";
"5. Військовозобов'язані (крім резервістів)
у період між навчальними зборами можуть
залучатися за планом Генерального штабу
Збройних Сил України та органів управління
іншими військовими формуваннями за
погодженням
з
Генеральним
штабом
Збройних Сил України до перевірочних зборів
строком до 5 днів як без відриву від
виробництва, так і з відривом.
6. Загальний строк зборів під час
перебування військовозобов'язаних у запасі
не може перевищувати 10 місяців. При цьому
час перебування на перевірочних зборах
зараховується
до
загального
строку
перебування на навчальних зборах";
"9. Військовозобов'язані та резервісти,
яким надійшла повістка відповідного
районного (міського) територіального центру
комплектування та соціальної підтримки
(відповідного органу Служби безпеки
України, відповідного підрозділу Служби
зовнішньої розвідки України) на прибуття для
призову на збори, зобов'язані прибути в пункт
і в строк, зазначені у повістці.
Керівники
підприємств,
установ,
організацій та закладів освіти незалежно від
підпорядкування та форми власності на
вимогу відповідних територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки,
Центрального управління або регіональних
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у
частині
п'ятій
слова
"Військовозобов'язані (крім резервістів)"
замінити словами "Військовозобов'язані та
резервісти", а слова та цифри "до 15 днів" –
словами та цифрою "до 5 днів";

у частині шостій слова "(крім резервістів)"
виключити;

органів
Служби
безпеки
України,
відповідного підрозділу Служби зовнішньої
розвідки України забезпечують своєчасне
прибуття військовозобов'язаних та резервістів
до визначених пунктів збору.
Поважними причинами неприбуття чи
несвоєчасного
прибуття
військовозобов'язаного
до
відповідного
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки для призову на збори в
пункт і в строк, установлені його керівником,
які підтверджені відповідними документами,
визнаються перешкоди стихійного характеру,
сімейні обставини та інші поважні причини,
перелік яких встановлюється Кабінетом
Міністрів України".
-173- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

у

частині

дев'ятій

слова

Відхилено

Виключити

-174- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-175- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Частину 6 статті 29 викласти в такій
редакції: “Загальний строк зборів під час
перебування військовозобов'язаних (крім
резервістів) у запасі не може перевищувати 10
місяців. При цьому час перебування на
перевірочних зборах зараховується до
загального строку перебування на навчальних
зборах.”

163

Висновки, обґрунтування

-176- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено
Відповідно
до
Закону України “Про
військовий обов’язок і
військову
службу”
військовозобов’язані та
резервісти належать до
окремих категорій по
відношенню
до
виконання військового
обов’язку
Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"5. Військовозобов'язані та резервісти у
період між навчальними зборами можуть
залучатися за планом Генерального штабу
Збройних Сил України та органів управління
іншими військовими формуваннями за
погодженням
з
Генеральним
штабом
Збройних Сил України до перевірочних зборів
строком до п'яти днів як без відриву від
виробництва, так і з відривом.
6. Загальний строк зборів під час
перебування військовозобов'язаних у запасі
не може перевищувати 10 місяців. При цьому
час перебування на перевірочних зборах
зараховується
до
загального
строку
перебування на навчальних зборах";

"9.

Військовозобов'язані

та

52

№

Редакція, прийнята в першому читанні

"військовозобов'язаний",
"військовий
комісаріат" у всіх відмінках та числах
замінити
відповідно
словами
"військовозобов'язаний
та
резервіст",
"територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки" у відповідному
відмінку та числі;

164

14) у статті 33:

165

частину першу викласти в такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у частині дев'ятій слова "військовий
комісаріат" у всіх відмінках та числах
замінити відповідно словами "територіальний
центр
комплектування
та
соціальної
підтримки" у відповідному відмінку та числі;

-177- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

резервісти,
яким
надійшла
повістка
відповідного
районного
(міського)
територіального центру комплектування та
соціальної
підтримки
(Центрального
управління або регіонального
органу
Служби безпеки України, відповідного
підрозділу Служби зовнішньої
розвідки
України) на прибуття для призову на збори,
зобов'язані прибути в пункт і в строк,
зазначені у повістці.
Керівники
підприємств, установ,
організацій та закладів освіти незалежно від
підпорядкування та форми власності на
вимогу відповідних територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки,
Центрального управління або регіональних
органів
Служби
безпеки
України,
відповідного підрозділу Служби зовнішньої
розвідки України забезпечують своєчасне
прибуття військовозобов'язаних та резервістів
до визначених пунктів збору.
Поважними причинами неприбуття чи
несвоєчасного
прибуття
військовозобов'язаного чи
резервіста до
відповідного
територіального центру
комплектування та соціальної підтримки
(Центрального
управління
або
регіонального органу Служби безпеки
України, відповідного підрозділу Служби
зовнішньої розвідки України) для призову на
збори в пункт і в строк, установлені його
керівником, які підтверджені відповідними
документами,
визнаються
перешкоди
стихійного характеру, сімейні обставини та
інші поважні причини, перелік яких
встановлюється
Кабінетом
Міністрів
України";
18) статті 33, 34, 35, 37 і 38 викласти в такій
редакції:
"Стаття 33. Загальні правила військового
обліку
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

166

"1. Військовий облік громадян України
поділяється на облік призовників, облік
військовозобов'язаних та резервістів";
перше речення частини другої викласти в
такій редакції:
"2. Загальне керівництво роботою,
пов'язаною з організацією та веденням
військового
обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів,
контроль за станом цієї роботи в центральних
та місцевих органах виконавчої влади, інших
державних органах, органах місцевого
самоврядування,
на
підприємствах,
в
установах та організаціях незалежно від
підпорядкування і форми власності здійснює
Генеральний штаб Збройних Сил України";

167
168

169

170

Пропозиції та поправки до проекту

-178- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

1. Військовий облік громадян України
поділяється
на
облік
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів.

Враховано частково

2.
Загальне
керівництво
роботою,
пов'язаною з організацією та веденням
військового
обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів,
контроль за станом цієї роботи в центральних
та місцевих органах виконавчої влади, інших
державних органах (крім Служби безпеки
України та Служби зовнішньої розвідки
України), органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах та організаціях
незалежно від підпорядкування і форми
власності здійснює Генеральний штаб
Збройних Сил України. Функціонування
системи військового обліку забезпечується
органами Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Національної поліції
України, Державного бюро розслідувань,
центральними органами виконавчої влади, які
відповідно до закону здійснюють керівництво
військовими
формуваннями,
правоохоронними органами спеціального
призначення,
місцевими
державними
адміністраціями та органами місцевого
самоврядування.
3. Військовий облік усіх призовників,
військовозобов'язаних та резервістів ведеться
за місцем їх проживання і відповідно до
обсягу та деталізації поділяється на
персонально-якісний,
персональнопервинний та персональний.
4. Військовий облік військовозобов'язаних
та резервістів за призначенням поділяється на
загальний і спеціальний.

Виключити

-179- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
"2. Загальне керівництво роботою,
пов'язаною з організацією та веденням
військового
обліку
призовників,
військовозобов'язаних, контроль за станом
цієї роботи в центральних та місцевих органах
виконавчої влади, інших державних органах,
органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та організаціях
незалежно від підпорядкування і форми
власності здійснює Генеральний штаб
Збройних Сил України";
-180- Н.д. Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221)
Частину другу статті 33 після слів "інших
державних органах" доповнити словами:
(крім Служби безпеки України та Служби
зовнішньої розвідки України).

у частинах третій та п'ятій слова
"призовників
і
військовозобов'язаних"
замінити
словами
"призовників,
військовозобов'язаних та резервістів";

-181- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

частину
четверту
після
слова
"військовозобов'язаних" доповнити словами
"та резервістів";

-182- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано

Відхилено

Виключити

Виключити

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5.
Військовий
облік
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів ведеться
в
порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів України.
171

-183- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Статтю 33 викласти в такій редакції:
"Стаття 33. Загальні правила військового
обліку
1. Військовий облік громадян України
поділяється на облік призовників, облік
військовозобов'язаних та резервістів.
2. Загальне керівництво роботою,
пов'язаною з організацією та веденням
військового
обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів,
контроль за станом цієї роботи в центральних
та місцевих органах виконавчої влади, інших
державних органах, органах місцевого
самоврядування,
на
підприємствах,
в
установах та організаціях незалежно від
підпорядкування і форми власності здійснює
Генеральний штаб Збройних Сил України.
Функціонування системи військового обліку
забезпечується
органами
Міністерства
оборони України, Міністерства внутрішніх
справ України, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України,
Національної поліції, Державного бюро
розслідувань,
центральними
органами
виконавчої влади, які відповідно до закону
здійснюють
керівництво
військовими
формуваннями, правоохоронними органами
спеціального
призначення,
місцевими

Враховано
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№

172

173

174

Редакція, прийнята в першому читанні

15) статті 34, 35, 37 та 38 викласти в такій
редакції:

"Стаття
34.
Персонально-якісний,
персонально-первинний та персональний
облік призовників, військовозобов'язаних та
резервістів
1. Персонально-якісний облік призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів
передбачає облік відомостей (персональних та
службових даних) стосовно призовників,
військовозобов'язаних та резервістів, які
узагальнюються в облікових документах та
вносяться до Єдиного державного реєстру
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів. Ведення персонально-якісного
обліку призовників, військовозобов'язаних та
резервістів покладається на районні (міські)

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

державними адміністраціями та органами
місцевого самоврядування.
3. Військовий облік усіх призовників,
військовозобов'язаних та резервістів ведеться
за місцем їх проживання і відповідно до
обсягу та деталізації поділяється на
персонально-якісний,
персональнопервинний та персональний.
4. Військовий облік військовозобов'язаних
та резервістів за призначенням поділяється на
загальний і спеціальний.
5.
Військовий
облік
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів ведеться
в
порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів України".
-184- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

У підпункті 15 пункту 9 Розділу І
законопроекту (щодо викладення в новій
редакції статей 34, 35, 37 та 38 Закону України
«Про військовий обов'язок і військову
службу») виключити абзац другий пункту 3
частини першої нової редакції статті 37 (абзац
двадцять дев’ятий підпункту 15 пункту 9
Розділу І).
-185- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

"Стаття
34.
Персонально-якісний,
персонально-первинний та персональний
облік призовників, військовозобов'язаних та
резервістів

-186- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

1. Персонально-якісний облік призовників,
військовозобов'язаних
передбачає
облік
відомостей (персональних та службових
даних)
стосовно
призовників,
військовозобов'язаних які узагальнюються в
облікових документах та вносяться до
Єдиного державного реєстру призовників та
військовозобов'язаних. Ведення персональноякісного
обліку
призовників,
та

Відповідно
до
Закону України “Про
військовий обов’язок і
військову
службу”
військовозобов’язані та
резервісти належать до
окремих категорій по
відношенню
до
виконання військового
обов’язку

1. Персонально-якісний облік призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів
передбачає облік відомостей (персональних та
службових даних) стосовно призовників,
військовозобов'язаних та резервістів, які
узагальнюються в облікових документах та
вносяться до Єдиного державного реєстру
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів. Ведення персонально-якісного
обліку призовників, військовозобов'язаних та
резервістів покладається на відповідні

"Стаття
34.
Персонально-якісний,
персонально-первинний та персональний
облік призовників та військовозобов'язаних
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Редакція, прийнята в першому читанні

територіальні центри
соціальної підтримки.
175

176

177

178

комплектування

Пропозиції та поправки до проекту

та

2.
Персонально-якісний
облік
військовозобов'язаних та резервістів Служби
безпеки України покладається на відповідні
облікові органи Служби безпеки України.

3. Ведення персонально-якісного обліку
військовозобов'язаних та резервістів Служби
зовнішньої розвідки України покладається на
відповідні підрозділи Служби зовнішньої
розвідки України.

4.
Персонально-первинний
облік
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів передбачає облік відомостей щодо
таких осіб за місцем їх проживання. У селах та
селищах, а також у містах, де відсутні районні
(міські) територіальні центри комплектування
та соціальної підтримки, здійснення такого
обліку покладається на органи місцевого
самоврядування.

5. Персональний облік призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів
передбачає облік відомостей щодо таких осіб
за місцем їх роботи або навчання та
покладається на керівників центральних та
місцевих органів виконавчої влади, інших
державних органів, органів місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ,
організацій і закладів освіти незалежно від
підпорядкування і форми власності.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

військовозобов'язаних
покладається на
районні (міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки.
-187- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

2.
Персонально-якісний
облік
військовозобов'язаних
Служби
безпеки
України покладається на відповідні облікові
органи Служби безпеки України.
-188- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

2.
Персонально-якісний
облік
військовозобов'язаних та резервістів Служби
безпеки України покладається на Центральне
управління або регіональні органи Служби
безпеки України.

Враховано частково

3. Ведення персонально-якісного обліку
військовозобов'язаних Служби зовнішньої
розвідки України покладається на відповідні
підрозділи Служби зовнішньої розвідки
України.
-189- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

3. Ведення персонально-якісного обліку
військовозобов'язаних та резервістів Служби
зовнішньої розвідки України покладається на
відповідні підрозділи Служби зовнішньої
розвідки України.

Враховано редакційно

4.
Персонально-первинний
облік
призовників
та
військовозобов'язаних
передбачає облік відомостей щодо таких осіб
за місцем їх проживання. У селах та селищах,
а також у містах, де відсутні районні (міські)
територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки, здійснення такого
обліку покладається на органи місцевого
самоврядування.
-190- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

4.
Персонально-первинний
облік
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів передбачає облік відомостей щодо
таких осіб за місцем їх проживання. У селах
та селищах, а також у містах, де відсутні
відповідні районні (міські) територіальні
центри комплектування та соціальної
підтримки,
здійснення
такого
обліку
покладається
на
органи
місцевого
самоврядування.

Враховано редакційно

5. Персональний облік призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів
передбачає облік відомостей щодо таких осіб
за місцем їх роботи або навчання та
покладається на керівників центральних та
місцевих органів виконавчої влади, інших
державних органів, органів місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ,
організацій і закладів освіти незалежно від
підпорядкування і форми власності".

5. Персональний облік призовників та
військовозобов'язаних
передбачає облік
відомостей щодо таких осіб за місцем їх
роботи або навчання та покладається на
керівників центральних та місцевих органів
виконавчої влади, інших державних органів,
органів
місцевого
самоврядування,
підприємств, установ, організацій і закладів
освіти незалежно від підпорядкування і форми
власності.

районні (міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки.
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Пропозиції та поправки до проекту

-191- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частини першу, другу, черверту та п'яту
статті 34 викласти в такій редакції:
1.
Персонально-якісний
облік
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів передбачає облік відомостей
(персональних та службових даних) стосовно
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів, які узагальнюються в облікових
документах та вносяться до Єдиного
державного
реєстру
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів. Ведення
персонально-якісного обліку призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів
покладається
на
районні
(міські)
територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки.
2.
Персонально-якісний
облік
військовозобов'язаних та резервістів Служби
безпеки України покладається на Центральне
управління або регіональні органи Служби
безпеки України.
...
4.
Персонально-первинний
облік
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів передбачає облік відомостей щодо
таких осіб за місцем їх проживання. У селах та
селищах, а також у містах, де відсутні районні
(міські) територіальні центри комплектування
та соціальної підтримки, здійснення такого
обліку покладається на органи місцевого
самоврядування.
5. Персональний облік призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

передбачає облік відомостей щодо таких осіб
за місцем їх роботи або навчання та
покладається на керівників центральних та
місцевих органів виконавчої влади, інших
державних органів, органів місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ,
організацій і закладів освіти незалежно від
підпорядкування і форми власності".
180
181

182

Стаття 35. Загальний і спеціальний облік
військовозобов'язаних та резервістів
1. На загальному військовому обліку
перебувають
резервісти,
а
також
військовозобов'язані, які не заброньовані за
центральними та місцевими органами
виконавчої влади, іншими державними
органами,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами, організаціями і закладами освіти
незалежно від підпорядкування і форми
власності на період мобілізації та на воєнний
час.
2. На спеціальному військовому обліку
перебувають
військовозобов'язані,
заброньовані за центральними та місцевими
органами
виконавчої
влади,
іншими
державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами
та організаціями на період мобілізації та на
воєнний час";

-192- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

1. На загальному військовому обліку
перебувають військовозобов'язані, які не
заброньовані за центральними та місцевими
органами
виконавчої
влади,
іншими
державними органами, органами місцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами, організаціями і закладами освіти
незалежно від підпорядкування і форми
власності на період мобілізації та на воєнний
час.
-193- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Доповнити статтю 35 частиною третьою:
"3. Особливості ведення військового
обліку резервістів в органах військового
управління,
військових
частинах,
у
відповідних
міських
(районних)
територіальних центрах комплектування та
соціальної
підтримкм
встановлюються
Генеральним штабом Збройних Сил України".

Відповідно
до
Закону України “Про
військовий обов’язок і
військову
службу”
військовозобов’язані та
резервісти належать до
окремих категорій по
відношенню
до
виконання військового
обов’язку
Враховано

Стаття 35. Загальний і спеціальний облік
військовозобов'язаних та резервістів
1. На загальному військовому обліку
перебувають
резервісти,
а
також
військовозобов'язані, які не заброньовані за
центральними та місцевими органами
виконавчої влади, іншими державними
органами,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами, організаціями і закладами освіти
незалежно від підпорядкування і форми
власності на період мобілізації та на воєнний
час.
2. На спеціальному військовому обліку
перебувають
військовозобов'язані,
заброньовані за центральними та місцевими
органами
виконавчої
влади,
іншими
державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами
та організаціями на період мобілізації та на
воєнний час";
3. Особливості ведення військового
обліку резервістів в органах військового
управління, військових частинах, у
відповідних
міських
(районних)
територіальних центрах комплектування
та соціальної підтримки встановлюються
Генеральним штабом Збройних Сил
України";
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183

"Стаття 37. Взяття на військовий облік,
зняття та виключення з нього
1. Взяттю на військовий облік призовників,
військовозобов'язаних та резервістів у
районних (міських) територіальних центрах
комплектування та соціальної підтримки
підлягають громадяни України:

184

185

1) на військовий облік призовників:

186

приписані до призовних дільниць;

187

188
189

190
191
192

193

Пропозиції та поправки до проекту

-194- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
1. Взяттю на військовий облік призовників
та
військовозобов'язаних
у
районних
(міських)
територіальних
центрах
комплектування та соціальної підтримки
підлягають громадяни України:

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"Стаття 37. Взяття на військовий облік,
зняття та виключення з нього
1. Взяттю на військовий облік призовників,
військовозобов'язаних та резервістів у
територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки, у Центральному
управлінні або регіональних органах Служби
безпеки України, у відповідному підрозділі
Служби зовнішньої розвідки України
підлягають громадяни України:
1) на військовий облік призовників (крім
Служби безпеки України та Служби
зовнішньої розвідки України):
приписані до призовних дільниць;

які прибули з інших місцевостей
(адміністративно-територіальних
одиниць)
України або з-за кордону на нове місце
проживання;
які набули громадянство України і згідно з
цим Законом підлягають приписці до
призовних дільниць;
звільнені зі служби у військовому резерві,
які не виконали обов'язків служби у
військовому резерві протягом строків
першого та другого контрактів, не проходили
строкову військову службу та не досягли
27-річного віку;
2)
на
військовий
облік
військовозобов'язаних:
звільнені з військової служби в запас;

які прибули з інших місцевостей
(адміністративно-територіальних
одиниць)
України або з-за кордону на нове місце
проживання;
які набули громадянство України і згідно з
цим Законом підлягають приписці до
призовних дільниць;
звільнені зі служби у військовому резерві,
які не виконали обов’язків служби у
військовому резерві протягом строків
першого та другого контрактів, не проходили
строкову військову службу та не досягли 27річного віку;
2)
на
військовий
облік
військовозобов'язаних:
звільнені з військової служби в запас;

які
припинили
альтернативну
(невійськову) службу в разі закінчення строку
її проходження або достроково відповідно до
Закону
України
"Про
альтернативну
(невійськову) службу";
військовозобов'язані, які прибули з інших
місцевостей (адміністративно-територіальних
одиниць) України або з-за кордону на нове
місце проживання;

які
припинили
альтернативну
(невійськову) службу в разі закінчення строку
її проходження або достроково відповідно до
Закону
України
"Про
альтернативну
(невійськову) службу";
військовозобов'язані, які прибули з інших
місцевостей (адміністративно-територіальних
одиниць) України або з-за кордону на нове
місце проживання;
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194

звільнені зі служби поліцейські, особи
начальницького
та
рядового
складу
Міністерства внутрішніх справ України,
Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту (крім осіб, прийнятих на службу
цивільного захисту у порядку, визначеному
Кодексом цивільного захисту України, до
проходження строкової військової служби),
Державної кримінально-виконавчої служби
України, центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику, центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну митну політику;

195

які набули громадянство України і згідно з
цим Законом підлягають взяттю на облік
військовозобов'язаних;
виключені з військового обліку Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки
України;

196

197
198
199
200

які відповідно до статті 18 цього Закону
звільнені від призову на строкову військову
службу;
які досягли 27-річного віку під час
перебування
на
військовому
обліку
призовників;
які звільнені зі служби у військовому
резерві та не досягли граничного віку
перебування у запасі;
3) на військовий облік резервістів:

Пропозиції та поправки до проекту

-195- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

звільнені зі служби поліцейські, особи
начальницького
та
рядового
складу
Міністерства внутрішніх справ
України,
Державного бюро розслідувань, Оперативнорятувальної служби цивільного захисту (крім
осіб, прийнятих на службу цивільного захисту
у порядку, визначеному Кодексом цивільного
захисту України, до проходження строкової
військової служби), Державної кримінальновиконавчої служби України, центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, центрального
органу виконавчої влади, що
реалізує
державну митну політику;
які набули громадянство України і згідно з
цим Законом підлягають взяттю на облік
військовозобов'язаних;
зняті з військового обліку Збройних Сил
України, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки України відповідно за
рішенням Міністерства оборони України,
Служби безпеки України та Служби
зовнішньої розвідки України;
які відповідно до статті 18 цього Закону
звільнені від призову на строкову військову
службу;
які досягли 27-річного віку під час
перебування
на
військовому
обліку
призовників;
які звільнені зі служби у військовому
резерві та не досягли граничного віку
перебування у запасі;
3) на військовий облік резервістів:

Відповідно
до
Закону України “Про
військовий обов’язок і
військову
службу”
військовозобов’язані та
резервісти належать до
окремих категорій по
відношенню
до
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201
202
203

204

205
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які зараховані в особливий період на
службу у військовому оперативному резерві
першої черги;
які уклали контракт про проходження
служби у військовому резерві Збройних Сил
України та інших військових формувань;
резервісти, які прибули з інших
місцевостей (адміністративно-територіальних
одиниць) України на нове місце проживання
або з-за кордону.
2.
Взяттю
на
військовий
облік
військовозобов'язаних підлягають жінки, які
належать до категорій, зазначених у частині
одинадцятій статті 1 цього Закону.
3. Призовники, військовозобов'язані та
резервісти після прибуття до нового місця
проживання зобов'язані в семиденний строк
стати на військовий облік та не раніше ніж за
три дні до вибуття з місця проживання знятися
із зазначеного обліку.

Пропозиції та поправки до проекту

-196- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

виконання військового
обов’язку
Відхилено

Виключити
-197- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-198- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-199- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

3. Призовники та військовозобов'язані
після прибуття до нового місця проживання
зобов'язані в семиденний строк стати на
військовий облік та не раніше ніж за три дні
до вибуття з місця проживання знятися із
зазначеного обліку.
-200- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

які зараховані в особливий період на
службу у військовому оперативному резерві;
які уклали контракт про проходження
служби у військовому резерві Збройних Сил
України та інших військових формувань;
які прибули з інших місцевостей
(адміністративно-територіальних
одиниць)
України або з-за кордону на нове місце
проживання .
2.
Взяттю
на
військовий
облік
військовозобов’язаних підлягають жінки, які
належать до категорій, зазначених у частині
одинадцятій статті 1 цього Закону.
3. Призовники, військовозобов’язані та
резервісти після прибуття до нового місця
проживання зобов’язані в семиденний строк
стати на військовий облік та не раніше ніж за
три дні до вибуття з місця проживання знятися
із зазначеного обліку.

3. Призовники, військовозобов'язані та
резервісти у разі вибуття до нового місця
проживання зобов'язані в семиденний
строк стати на військовий облік.
-201- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано

В абзаці 33 підпункту 15 пункту 9 розділу
1
законопроекту
словосполучення
«військового комісара» замінити словом
«керівника»
-202- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Враховано частково

3. Призовники, військовозобов'язані та
резервісти у разі вибуття до нового місця

Зазначені питання не
належать до сфери
регулювання
цього
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206

207
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

проживання зобов'язані в семиденний строк
стати на військовий облік.
Зняття з військового обліку за заявою
особи здійснюється одночасно із взяттям на
військовий
облік
за
новим
місцем
проживання.
Відповідна заява погоджується військовим
комісаром
районного
(міського)
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки за новим місцем
проживання та надсилається до районного
(міського)
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки за
місцем вибуття.
Зняття з військового обліку призовників,
військовозобов’язаних та резервістів у зв’язку
з
вибуттям
в
іншу
місцевість
(адміністративно-територіальну
одиницю)
України на нове місце проживання
здійснюється
районними
(міськими)
територіальними центрами комплектування
та соціальної підтримки після надходження
відповідної заяви.
-203- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Закону, а регулюються
Порядком
ведення
військового обліку, який
відповідно до частини 5
статті
33
Закону
України
“Про
військовий обовьязок і
військову
службу”
затверджується
Кабінетом
Міністрів
України.

Зняття з військового обліку за заявою
особи здійснюється одночасно із взяттям на
військовий облік за новим місцем
проживання.

-204- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Зазначені питання не
належать до сфери
регулювання
цього
Закону, а регулюються
Порядком
ведення
військового обліку, який
відповідно до частини 5
статті
33
Закону
України
“Про
військовий обовьязок і
військову
службу”
затверджується
Кабінетом
Міністрів
України
Відхилено

Відповідна
військовим

Зазначені питання не
належать до сфери

заява
комісаром

погоджується
районного

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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208

209

210
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4. У воєнний час виїзд призовників,
військовозобов'язаних та резервістів з місця
проживання без дозволу військового комісара
районного (міського) територіального центру
комплектування та соціальної підтримки
забороняється.

5.
Зняттю
з
військового
обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів
у
районних
(міських)
територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки (військовозобов'язаних
та резервістів Служби безпеки України у
Центральному управлінні або регіональних
органах
Служби
безпеки
України,
військовозобов'язаних та резервістів Служби
зовнішньої розвідки України у відповідному
підрозділі Служби зовнішньої розвідки
України) підлягають громадяни України:
1) з військового обліку призовників:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

(міського)
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки
за
новим
місцем
проживання
та
надсилається до районного (міського)
територіального центру комплектування
та соціальної підтримки за місцем вибуття.

-205- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

регулювання
цього
Закону, а регулюються
Порядком
ведення
військового обліку, який
відповідно до частини 5
статті
33
Закону
України
“Про
військовий обов'язок і
військову
службу”
затверджується
Кабінетом
Міністрів
України
Враховано частково

4. У воєнний час виїзд призовників та
військовозобов'язаних з місця проживання без
дозволу військового комісара районного
(міського)
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки
забороняється.
-206- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Враховано редакційно

Слова "військового комісара" замінити на
"начальника"
-207- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

5. Зняттю з військового обліку призовників
та
військовозобов'язаних
у
районних
(міських)
територіальних
центрах
комплектування та соціальної підтримки
(військовозобов'язаних
Служби
безпеки
України у Центральному управлінні або
регіональних органах Служби безпеки
України,
військовозобов'язаних
Служби
зовнішньої розвідки України у відповідному
підрозділі Служби зовнішньої розвідки
України) підлягають громадяни України:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. У воєнний час забороняється виїзд
призовників,
військовозобов’язаних
та
резервістів з місця проживання без дозволу
керівника відповідного районного (міського)
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки (військовозобов’язаних
та резервістів Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України – без
дозволу відповідного керівника).

5.
Зняттю
з
військового
обліку
призовників,
військовозобов’язаних
та
резервістів у відповідних районних (міських)
територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки (військовозобов’язаних
та резервістів Служби безпеки України – у
Центральному управлінні або регіональних
органах
Служби
безпеки
України,
військовозобов’язаних та резервістів Служби
зовнішньої розвідки України – у відповідному
підрозділі Служби зовнішньої розвідки
України) підлягають громадяни України:
1) з військового обліку призовників (крім
Служби безпеки України та Служби
зовнішньої розвідки України):
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211

які вибувають в іншу місцевість
(адміністративно-територіальну
одиницю)
України до нового місця проживання;
які вибувають на строк більше трьох
місяців за межі України;
які взяті згідно з рішеннями комісії з
питань приписки або призовної комісії на
облік військовозобов'язаних;
які
отримали
військові
звання
офіцерського складу після проходження
військової
підготовки
за
програмою
підготовки офіцерів запасу;
які
припинили
альтернативну
(невійськову) службу в разі закінчення строку
її проходження або достроково відповідно до
Закону
України
"Про
альтернативну
(невійськову) службу";
які виконали обов'язки служби у
військовому резерві протягом строків
першого та другого контрактів;
2)
з
військового
обліку
військовозобов'язаних:
які вибувають в іншу місцевість
(адміністративно-територіальну
одиницю)
України на нове місце проживання;
які прийняті на військову службу до інших
військових формувань або на службу до
Національної поліції України, податкової
міліції, органів і підрозділів цивільного
захисту, Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України,
Державної кримінально-виконавчої служби
України;
які вибули на строк більше трьох місяців за
межі України;
в
інших
випадках
за
рішенням
Міністерства оборони України;

212
213
214

215

216
217
218
219

220
221

222

3) з військового обліку резервістів:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

які вибувають в іншу місцевість
(адміністративно-територіальну
одиницю)
України до нового місця проживання;
які вибувають на строк більше трьох
місяців за межі України;
які взяті згідно з рішеннями комісії з
питань приписки або призовної комісії на
облік військовозобов'язаних;
які
отримали
військові
звання
офіцерського складу після проходження
військової
підготовки
за
програмою
підготовки офіцерів запасу;
які
припинили
альтернативну
(невійськову) службу в разі закінчення строку
її проходження або достроково відповідно до
Закону
України
"Про
альтернативну
(невійськову) службу";
які виконали обов'язки служби у
військовому резерві протягом строків
першого та другого контрактів;
2)
з
військового
обліку
військовозобов'язаних:
які вибувають в іншу місцевість
(адміністративно-територіальну
одиницю)
України до нового місця проживання;
які прийняті на службу до Національної
поліції
України,
Державного
бюро
розслідувань, податкової міліції, органів і
підрозділів цивільного захисту, Державної
кримінально-виконавчої служби України;

-208- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

які вибули на строк більше трьох місяців за
межі України;
в інших випадках - за рішенням
Міністерства оборони України, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки
України;
3) з військового обліку резервістів:
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
223
224

225
226
227

які вибувають в іншу місцевість
(адміністративно-територіальну
одиницю)
України на нове місце проживання;
які прийняті на військову службу до інших
військових формувань або на службу до
Національної поліції України, податкової
міліції, органів і підрозділів цивільного
захисту, Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України,
Державної кримінально-виконавчої служби
України;
які вибули на строк більше трьох місяців за
межі України;

-209- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

які звільнені зі служби у військовому
резерві та не досягли граничного віку
перебування в запасі;
в
інших
випадках
за
рішенням
Міністерства оборони України.

-212- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

228

229

6. Виключенню з військового обліку у
районних (міських) територіальних центрах
комплектування та соціальної підтримки
(військовозобов'язаних та резервістів Служби

Відхилено

Виключити
-210- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-211- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

які вибули на строк більше трьох місяців за
межі України;

Відхилено

які звільнені зі служби у військовому
резерві та не досягли граничного віку
перебування в запасі;
в інших випадках - за рішенням
Міністерства оборони України, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки
України.

Виключити
Виключити
-213- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-214- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

Зняття з військового обліку призовників,
військовозобов’язаних та
резервістів у
зв’язку з вибуттям
в іншу місцевість
(адміністративно-територіальну
одиницю)
України на нове
місце проживання
здійснюється
районними
(міськими)
територіальними центрами комплектування
та соціальної підтримки після надходження
відповідної заяви.

Зазначені питання не
належать до сфери
регулювання
цього
Закону, а регулюються
Порядком
ведення
військового обліку, який
відповідно до частини 5
статті
33
Закону
України
“Про
військовий обовьязок і
військову
службу”
затверджується
Кабінетом
Міністрів
України
Враховано частково

-215- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

які вибувають в іншу місцевість
(адміністративно-територіальну
одиницю)
України на нове місце проживання;
які прийняті на службу до Національної
поліції
України,
Державного
бюро
розслідувань, податкової міліції, органів і
підрозділів цивільного захисту, Державної
кримінально-виконавчої служби України;

Відповідно
до
Закону України “Про

6. Виключенню з військового обліку у
відповідних
районних
(міських)
територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки (військовозобов’язаних
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№

230
231

232
233
234
235
236

237

Редакція, прийнята в першому читанні
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

безпеки України у Центральному управлінні
або регіональних органах Служби безпеки
України, військовозобов'язаних та резервістів
Служби зовнішньої розвідки України у
відповідному підрозділі Служби зовнішньої
розвідки України) підлягають громадяни
України, які:

6. Виключенню з військового обліку у
районних (міських) територіальних центрах
комплектування та соціальної підтримки
(військовозобов'язаних
Служби
безпеки
України у Центральному управлінні або
регіональних органах Служби безпеки
України,
військовозобов'язаних
Служби
зовнішньої розвідки України у відповідному
підрозділі Служби зовнішньої розвідки
України) підлягають громадяни України, які:

військовий обов’язок і
військову
службу”
військовозобов’язані та
резервісти належать до
окремих категорій по
відношенню
до
виконання військового
обов’язку.

та резервістів Служби безпеки України – у
Центральному управлінні або регіональних
органах
Служби
безпеки
України,
військовозобов’язаних та резервістів Служби
зовнішньої розвідки України – у відповідному
підрозділі Служби зовнішньої розвідки
України) підлягають громадяни України, які:

1) призвані чи прийняті на військову
службу;
2) проходять військову службу (навчання)
у вищих військових закладах освіти і
військових навчальних підрозділах закладів
вищої освіти;
3)
визнані
військово-лікарськими
комісіями непридатними до військової
служби з виключенням з військового обліку;
4) досягли граничного віку перебування в
запасі;
5) припинили громадянство України;

1) призвані чи прийняті на військову
службу;
2) проходять військову службу (навчання)
у вищих військових закладах освіти і
військових навчальних підрозділах закладів
вищої освіти;
3)
визнані
військово-лікарськими
комісіями непридатними до військової
служби з виключенням з військового обліку;
4) досягли граничного віку перебування в
запасі;
5) припинили громадянство України;

6) були раніше засуджені до позбавлення
волі за вчинення тяжкого або особливо
тяжкого злочину;
7) направлені для відбування покарання до
установ виконання покарань або до яких
застосовано примусові заходи медичного
характеру;
8) померли.

6) були раніше засуджені до позбавлення
волі за вчинення тяжкого або особливо
тяжкого злочину;
7) направлені для відбування покарання до
установ виконання покарань або до яких
застосовано примусові заходи медичного
характеру;
8) померли або визнані в установленому
законом порядку безвісно відсутніми або
оголошені померлими.

-216- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано

238

8) померлі або визнані в установленому
законом порядку безвісно відсутніми або
оголошені померлими;
-217- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

239

9) в особливий період з військової служби
звільняються військовослужбовці-жінки, які
мають дітей віком до 18 років, якщо вони не
висловили бажання продовжувати військову
службу.
-218- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

7.

Взяття

на

військовий

облік
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

військовозобов'язаних та резервістів Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки
України
здійснюється
з
урахуванням
особливостей, визначених законами України
"Про Службу безпеки України" і "Про Службу
зовнішньої розвідки України".

240

Пропозиції та поправки до проекту

7.
Взяття
на
військовий
облік
військовозобов'язаних
Служби
безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки
України
здійснюється
з
урахуванням
особливостей, визначених законами України
"Про Службу безпеки України" і "Про Службу
зовнішньої розвідки України".
-219- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Статтю 37 викласти в такій редакції:
“Стаття 37. Взяття на військовий облік,
зняття та виключення з нього
1. Взяттю на військовий облік призовників,
військовозобов’язаних та резервістів у
територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки, у Центральному
управління або регіональних органах Служби
безпеки України, у відповідному підрозділі
Служби зовнішньої розвідки України
підлягають громадяни України:
1) на військовий облік призовників (крім
Служби безпеки України та Служби
зовнішньої розвідки України):
приписані до призовних дільниць;
які прибули з інших місцевостей
(адміністративно-територіальних
одиниць)
України або з-за кордону на нове місце
проживання;
які набули громадянство України і згідно
з цим Законом підлягають приписці до
призовних дільниць;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відповідно
до
Закону України “Про
військовий обов’язок і
військову
службу”
військовозобов’язані та
резервісти належать до
окремих категорій по
відношенню
до
виконання військового
обов’язку.
Враховано

68

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

звільнені зі служби у військовому резерві,
які не виконали обов’язків служби у
військовому резерві протягом строків
першого та другого контрактів, не проходили
строкову військову службу та не досягли 27річного віку;
2)
на
військовий
облік
військовозобов’язаних:
звільнені з військової служби в запас;
які
припинили
альтернативну
(невійськову) службу в разі закінчення строку
її проходження або достроково відповідно до
Закону
України
"Про
альтернативну
(невійськову) службу"; військовозобов’язані,
які
прибули
з
інших
місцевостей
(адміністративно-територіальних
одиниць)
України або з-за кордону на нове місце
проживання;
звільнені зі служби поліцейські, особи
начальницького
та
рядового
складу
Міністерства внутрішніх справ України,
працівники Державного бюро розслідувань,
Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту (крім осіб, прийнятих на службу
цивільного захисту у порядку, визначеному
Кодексом цивільного захисту України, до
проходження строкової військової служби),
Державної кримінально-виконавчої служби
України, центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику, центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну митну політику;
які набули громадянство України і згідно
з цим Законом підлягають взяттю на облік
військовозобов’язаних;
зняті з військового обліку Збройних Сил
України, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки України за рішенням
Міністерства оборони України, Служби
безпеки України та Служби зовнішньої
розвідки України;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

які відповідно до статті 18 цього Закону
звільнені від призову на строкову військову
службу;
які досягли 27-річного віку під час
перебування
на
військовому
обліку
призовників;
які звільнені зі служби у військовому
резерві та не досягли граничного віку
перебування у запасі;
3) на військовий облік резервістів:
які зараховані в особливий період на
службу у військовому оперативному резерві;
які уклали контракт про проходження
служби у військовому резерві Збройних Сил
України та інших військових формувань;
резервісти, які прибули з інших
місцевостей (адміністративно-територіальних
одиниць) України на нове місце проживання
або з-за кордону.
2.
Взяттю
на
військовий
облік
військовозобов’язаних підлягають жінки, які
належать до категорій, зазначених у частині
одинадцятій статті 1 цього Закону.
3. Призовники, військовозобов’язані та
резервісти після прибуття до нового місця
проживання зобов’язані в семиденний строк
стати на військовий облік та не раніше ніж за
три дні до вибуття з місця проживання знятися
із зазначеного обліку.
4. У воєнний час забороняється виїзд
призовників,
військовозобов’язаних
та
резервістів з місця проживання без дозволу
керівника
районного
(міського)
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки (військовозобов’язаних
та резервістів Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України без
дозволу відповідного керівника).
5.
Зняттю
з
військового
обліку
призовників,
військовозобов’язаних
та
резервістів
у
районних
(міських)
територіальних центрах комплектування та
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соціальної підтримки (військовозобов’язаних
та резервістів Служби безпеки України у
Центральному управлінні або регіональних
органах
Служби
безпеки
України,
військовозобов’язаних та резервістів Служби
зовнішньої розвідки України у відповідному
підрозділі Служби зовнішньої розвідки
України) підлягають громадяни України:
1) з військового обліку призовників (крім
Служби безпеки України та Служби
зовнішньої розвідки України):
які вибувають в іншу місцевість
(адміністративно-територіальну
одиницю)
України до нового місця проживання; які
вибувають на строк більше трьох місяців за
межі України;
які взяті згідно з рішеннями комісії з
питань приписки або призовної комісії на
облік військовозобов’язаних;
які
отримали
військові
звання
офіцерського складу після проходження
військової
підготовки
за
програмою
підготовки офіцерів запасу;
які
припинили
альтернативну
(невійськову) службу в разі закінчення строку
її проходження або достроково відповідно до
Закону
України
"Про
альтернативну
(невійськову) службу";
які виконали обов’язки служби у
військовому резерві протягом строків
першого та другого контрактів;
2)
з
військового
обліку
військовозобов’язаних: які вибувають в іншу
місцевість
(адміністративно-територіальну
одиницю) України до нового місця
проживання;
які прийняті на службу до Національної
поліції
України,
Державного
бюро
розслідувань, податкової міліції, органів і
підрозділів цивільного захисту, Державної
кримінально-виконавчої служби України;
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

які вибули на строк більше трьох місяців
за межі України;
в
інших
випадках
за
рішенням
Міністерства оборони України;
3) з військового обліку резервістів:
які вибувають в іншу місцевість
(адміністративно-територіальну
одиницю)
України на нове місце проживання;
які прийняті на службу до Національної
поліції
України,
Державного
бюро
розслідувань, податкової міліції, органів і
підрозділів цивільного захисту, Державної
кримінально-виконавчої служби України;
які вибули на строк більше трьох місяців за
межі України;
які звільнені зі служби у військовому
резерві та не досягли граничного віку
перебування в запасі; в інших випадках за
рішенням Міністерства оборони України.
6. Виключенню з військового обліку у
районних (міських) територіальних центрах
комплектування та соціальної підтримки
(військовозобов’язаних та резервістів Служби
безпеки України у Центральному управлінні
або регіональних органах Служби безпеки
України, військовозобов’язаних та резервістів
Служби зовнішньої розвідки України у
відповідному підрозділі Служби зовнішньої
розвідки України) підлягають громадяни
України, які:
1) призвані чи прийняті на військову
службу;
2) проходять військову службу (навчання)
у вищих військових закладах освіти і
військових навчальних підрозділах закладів
вищої освіти;
3)
визнані
військово-лікарськими
комісіями непридатними до військової
служби з виключенням з військового обліку;
4) досягли граничного віку перебування в
запасі;
5) припинили громадянство України;
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Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої
влади, інших державних органів, органів
влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, посадових осіб,
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів
щодо
виконання
правил
військового обліку
1. Центральні та місцеві органи виконавчої
влади, інші державні органи, органи влади
Автономної Республіки Крим, органи
місцевого
самоврядування,
керівники
підприємств, установ, організацій та закладів
освіти незалежно від підпорядкування і форми
власності
зобов'язані
на
вимогу
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки сповіщати призовників,
військовозобов'язаних та резервістів про їх
виклик
до
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки,
забезпечувати своєчасне їх прибуття за цим
викликом, у семиденний строк повідомляти
районні (міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки про
прийняття на роботу (навчання) та звільнення
з
роботи
(навчання)
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6) були раніше засуджені до позбавлення
волі за вчинення тяжкого або особливо
тяжкого злочину;
7) направлені для відбування покарання до
установ виконання покарань або до яких
застосовано примусові заходи медичного
характеру;
8) померлі або визнані в установленому
законом порядку безвісно відсутніми або
оголошені померлими.”
-220- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої
влади, інших державних органів, органів
влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, посадових осіб,
призовників та військовозобов'язаних щодо
виконання правил військового обліку
-221- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої
влади, інших державних органів, органів
влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, закладів освіти,
посадових
осіб,
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів щодо
виконання правил військового обліку

Враховано частково

1. Центральні та місцеві органи виконавчої
влади, інші державні органи, органи влади
Автономної Республіки Крим, органи
місцевого самоврядування, підприємства,
установи, організації та заклади освіти
незалежно від підпорядкування і форми
власності
зобов'язані
на
вимогу
територіальних центрів комплектування та
соціальної
підтримки,
Центрального
управління або регіональних органів Служби
безпеки України, відповідного підрозділу
Служби зовнішньої розвідки України
сповістити
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів про їх
виклик
до
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки,
Центрального управління або регіонального
органу Служби безпеки України, відповідного
підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України, забезпечити їх своєчасне прибуття за
цим викликом, у семиденний строк
повідомити відповідні районні (міські)
територіальні центри комплектування та

1. Центральні та місцеві органи виконавчої
влади, інші державні органи, органи влади
Автономної Республіки Крим, органи
місцевого
самоврядування,
керівники
підприємств, установ, організацій та закладів
освіти незалежно від підпорядкування і форми
власності
зобов'язані
на
вимогу
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки сповіщати призовників
та військовозобов'язаних про їх виклик до
територіальних центрів комплектування та
соціальної
підтримки,
забезпечувати
своєчасне їх прибуття за цим викликом, у
семиденний строк повідомляти районні
(міські) територіальні центри комплектування
та соціальної підтримки про прийняття на
роботу (навчання) та звільнення з роботи
(навчання)
призовників
та
військовозобов'язаних.
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2. Органи реєстрації місця проживання чи
перебування осіб зобов'язані здійснювати
реєстрацію за місцем проживання або
перебування чи зняття з реєстрації
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів лише в разі наявності в їхніх
військово-облікових документах позначок
районних (міських) територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки
відповідно про зняття з військового обліку або
про перебування на військовому обліку за
місцем проживання.

244

3. Органи Національної поліції України у
встановленому законом порядку зобов'язані за
зверненнями
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки
доставляти до таких територіальних центрів
осіб,
які
вчинили
адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 210,
210-1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.

245

Національна поліція України або її
територіальні підрозділи в межах компетенції
за
вимогою
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки

Пропозиції та поправки до проекту

-222- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
2. Органи реєстрації місця проживання чи
перебування осіб зобов'язані здійснювати
реєстрацію за місцем проживання або
перебування чи зняття з реєстрації
призовників та військовозобов'язаних лише в
разі наявності в їхніх військово-облікових
документах позначок районних (міських)
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки відповідно про зняття з
військового обліку або про перебування на
військовому обліку за місцем проживання.

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

соціальної підтримки, Центральне управління
або регіональні органи Служби безпеки
України, відповідний підрозділ Служби
зовнішньої розвідки України про прийняття
на роботу (навчання) та звільнення з роботи
(навчання)
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів.
2. Органи реєстрації місця проживання чи
перебування
осіб
(крім
випадків,
передбачених Кабінетом Міністрів України)
зобов'язані здійснювати реєстрацію за місцем
проживання або перебування чи зняття з
реєстрації
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів лише в
разі наявності в їхніх військово-облікових
документах позначок відповідних районних
(міських)
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки,
Центрального управління або регіональних
органів
Служби
безпеки
України,
відповідного підрозділу Служби зовнішньої
розвідки України відповідно про зняття з
військового обліку або про перебування на
військовому обліку за місцем проживання.
3. Органи Національної поліції України у
встановленому законом порядку зобов'язані за
зверненнями
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки,
Центрального управління або регіональних
органів Служби безпеки України доставити до
таких
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки,
Центрального управління або регіональних
органів Служби безпеки України осіб, які
вчинили адміністративні правопорушення,
передбачені статтями 210, 2101 Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення.
Національна поліція України або її
територіальні підрозділи в межах компетенції
за
вимогою
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки
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подають у строк до 10 робочих днів відомості
стосовно призовників про притягнення до
кримінальної відповідальності, відсутність
(наявність) судимості.
4. Органи реєстрації актів цивільного стану
зобов'язані в семиденний строк надавати
районним (міським) територіальним центрам
комплектування та соціальної підтримки
відомості про події та дії, які нерозривно
пов'язані
з
призовником,
військовозобов'язаним, резервістом, його
батьками та членами сім'ї (дружина (чоловік),
діти) та підлягають обов'язковому внесенню
до Державного реєстру актів цивільного стану
громадян (відомості про народження фізичної
особи,
усиновлення,
позбавлення
та
поновлення батьківських прав, шлюб,
розірвання шлюбу, зміну імені, смерть).

Пропозиції та поправки до проекту

-223- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
4. Органи реєстрації актів цивільного стану
зобов'язані в семиденний строк надавати
районним (міським) територіальним центрам
комплектування та соціальної підтримки
відомості про події та дії, які нерозривно
пов'язані
з
призовником
та
військовозобов'язаним, його батьками та
членами сім'ї (дружина (чоловік), діти) та
підлягають обов'язковому внесенню до
Державного реєстру актів цивільного стану
громадян (відомості про народження фізичної
особи,
усиновлення,
позбавлення
та
поновлення батьківських прав, шлюб,
розірвання шлюбу, зміну імені, смерть).
-224- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Частину 4 статті 38 викласти в такій
редакції: “Органи реєстрації актів цивільного
стану зобов'язані в семиденний строк
надавати обсяг відомостей, що зберігаються в
інформаційних системах, у тому числі банках
даних, в обсягах даних, зазначених у статтях
7, 14 Закону України "Про Єдиний державний
реєстр призовників, військовозобов'язаних та
резервістів", необхідних для забезпечення
ведення військового обліку призовників,
військовозобов'язаних та резервістів, які
нерозривно
пов'язані
з
призовником,
військовозобов'язаним, резервістом, його
батьками та членами сім'ї (дружина (чоловік),
діти) та підлягають обов'язковому внесенню
до Державного реєстру актів цивільного стану
громадян (відомості про народження фізичної
особи,
усиновлення,
позбавлення
та

Висновки, обґрунтування

Враховано частково
Відповідно
до
Закону України “Про
військовий обов’язок і
військову
службу”
військовозобов’язані та
резервісти належать до
окремих категорій по
відношенню
до
виконання військового
обов’язку.

Враховано редакційно
Зазначена норма не
належить до правового
регулювання
цього
Закону

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

подають у десятиденний строк відомості
стосовно призовників про притягнення до
кримінальної відповідальності, відсутність
(наявність) судимості.
4. Органи реєстрації актів цивільного стану
зобов'язані в семиденний строк надати
відповідним
районним
(міським)
територіальним центрам комплектування та
соціальної
підтримки,
Центральному
управлінню або регіональним органам
Служби безпеки України, відповідному
підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України відомості про події та дії, що
нерозривно
пов'язані
з
призовником,
військовозобов'язаним, резервістом, його
батьками та членами сім'ї (дружиною
(чоловіком),
дітьми)
та
підлягають
обов'язковому внесенню до Державного
реєстру актів цивільного стану громадян
(відомості про народження фізичної особи,
усиновлення, позбавлення та поновлення
батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу,
зміну прізвища, власного імені та по батькові,
смерть).
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5. Органи досудового розслідування
зобов'язані в семиденний строк повідомити
районні (міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки про
резервістів та призовників, яким повідомлено
про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення, а суди – про призовників,
кримінальні
справи
стосовно
яких
розглядаються судом, а також про вироки
щодо призовників, військовозобов'язаних та
резервістів, які набрали законної сили.

6.
Військово-облікові
документи
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів, засуджених до позбавлення волі,
обмеження волі або арешту, вилучаються та
надсилаються судами до районних (міських)
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки.

7. Медико-соціальні експертні комісії
зобов'язані в семиденний строк повідомити
районні (міські) територіальні центри

Пропозиції та поправки до проекту

поновлення батьківських прав, шлюб,
розірвання шлюбу, зміну імені, смерть).”
-225- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
5. Органи досудового розслідування
зобов'язані в семиденний строк повідомити
районні (міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки про
призовників, яким повідомлено про підозру у
вчиненні кримінального правопорушення, а
суди – про призовників, кримінальні справи
стосовно яких розглядаються судом, а також
про
вироки
щодо
призовників,
та
військовозобов'язаних , які набрали законної
сили.
-226- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Частину 5 статті 38 викласти в такій
редакції: “Суди зобов'язані в семиденний
строк
повідомити
районні
(міські)
територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки про вироки щодо
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів, які набрали законної сили.”

-227- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Враховано частково
Відповідно
до
Закону України “Про
військовий обов’язок і
військову
службу”
військовозобов’язані та
резервісти належать до
окремих категорій по
відношенню
до
виконання військового
обов’язку.

Враховано редакційно
Відповідно
до
Закону України “Про
військовий обов’язок і
військову
службу”
військовозобов’язані та
резервісти належать до
окремих категорій по
відношенню
до
виконання військового
обов’язку.
Враховано частково

6.
Військово-облікові
документи
призовників
та
військовозобов'язаних,
засуджених до позбавлення волі, обмеження
волі
або
арешту,
вилучаються
та
надсилаються судами до районних (міських)
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки.
-228- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5. Органи досудового розслідування
зобов'язані в семиденний строк повідомити
відповідні районні (міські) територіальні
центри комплектування та соціальної
підтримки, Центральне управління або
регіональні органи Служби безпеки України,
відповідний підрозділ Служби зовнішньої
розвідки
України
про
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів, яким
повідомлено про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення, а суди – про
призовників, кримінальні справи стосовно
яких розглядаються судом, а також про
вироки
щодо
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів, що
набрали законної сили.

6.
Військово-облікові
документи
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів, засуджених до позбавлення волі,
обмеження волі або арешту, вилучаються та
надсилаються судами до відповідних
районних (міських) територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки,
Центрального управління або регіональних
органів
Служби
безпеки
України,
відповідного підрозділу Служби зовнішньої
розвідки України.
7. Медико-соціальні експертні комісії
зобов'язані в семиденний строк повідомити
відповідні районні (міські) територіальні
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комплектування та соціальної підтримки про
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів, яких визнано особами з
інвалідністю, та зміну групи інвалідності (про
військовозобов'язаних та резервістів Служби
безпеки України – Центральне управління або
регіональний орган Служби безпеки України,
військовозобов'язаних та резервістів Служби
зовнішньої розвідки України – Службу
зовнішньої розвідки України).

7. Медико-соціальні експертні комісії
зобов'язані в семиденний строк повідомити
районні (міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки про
призовників та військовозобов'язаних, яких
визнано особами з інвалідністю, та зміну
групи інвалідності (про військовозобов'язаних
Служби безпеки України – Центральне
управління або регіональний орган Служби
безпеки
України,
військовозобов'язаних
Служби зовнішньої розвідки України –
Службу зовнішньої розвідки України).
-229- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Частину
8
статті
38
доповнити
словосполученням
такого
змісту:
“із
дотриманням конфіденційного характеру
інформації про стан здоров'я особи.”

250

8. Керівники закладів охорони здоров'я під
час проведення призову на строкову військову
службу зобов'язані у триденний строк
повідомити районні (міські) територіальні
центри комплектування та соціальної
підтримки про громадян призовного віку, які
перебувають на стаціонарному лікуванні.

251

9. Органи виконавчої влади, інші державні
органи, органи влади Автономної Республіки
Крим, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації і заклади
освіти незалежно від підпорядкування і форми
власності зобов'язані подавати до районних
(міських)
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки на їх
вимогу
відомості
щодо
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів,
військовий облік яких вони здійснюють.

252

10. Центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сферах
міграції (імміграції та еміграції), у тому числі
громадянства, повідомляє у двотижневий
строк районні (міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки про
осіб, які набули громадянство України і згідно

-230- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
9. Органи виконавчої влади, інші державні
органи, органи влади Автономної Республіки
Крим, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації і заклади
освіти незалежно від підпорядкування і форми
власності зобов'язані подавати до районних
(міських)
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки на їх
вимогу відомості щодо призовників та
військовозобов'язаних, військовий облік яких
вони здійснюють.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

центри комплектування та соціальної
підтримки
про
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів, яких
визнано особами з інвалідністю, та про зміну
групи інвалідності (про військовозобов'язаних
та резервістів Служби безпеки України –
Центральне управління або регіональні
органи Служби безпеки України, про
військовозобов'язаних та резервістів Служби
зовнішньої розвідки України – Службу
зовнішньої розвідки України).
Відхилено

Враховано частково

8. Керівники закладів охорони здоров'я під
час проведення призову на строкову військову
службу зобов'язані у триденний строк
повідомити відповідні районні (міські)
територіальні центри комплектування та
соціальної
підтримки
про
громадян
призовного віку, які перебувають на
стаціонарному лікуванні.
9. Органи виконавчої влади, інші державні
органи, органи влади Автономної Республіки
Крим, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації та заклади
освіти незалежно від підпорядкування і форми
власності зобов'язані подати до відповідних
районних (міських) територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки,
Центрального управління або регіональних
органів
Служби
безпеки
України,
відповідного підрозділу Служби зовнішньої
розвідки України на їх вимогу відомості про
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів, військовий облік яких вони
здійснюють.
10. Центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
міграції (імміграції та еміграції), у тому числі
протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб,
біженців та інших визначених законодавством
категорій
мігрантів,
зобов'язаний
у
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з цим Законом
військовий облік.

253

254

підлягають

взяттю
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Висновки, обґрунтування

на

11. Призовники, військовозобов'язані,
резервісти в разі зміни їх сімейного стану,
стану здоров'я, адреси місця проживання
(перебування), освіти, місця роботи, посади
зобов'язані особисто в семиденний строк
повідомити про це відповідні органи, де вони
перебувають на військовому обліку";

-231- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

11. Призовники та військовозобов'язані в
разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я,
адреси місця проживання (перебування),
освіти, місця роботи, посади зобов'язані
особисто в семиденний строк повідомити про
це відповідні органи, де вони перебувають на
військовому обліку";

Відповідно
до
Закону України “Про
військовий обов’язок і
військову
службу”
військовозобов’язані та
резервісти належать до
окремих категорій по
відношенню
до
виконання військового
обов’язку.
Враховано

-232- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Статтю 38 викласти в такій редакції:
"Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої
влади, інших державних органів, органів
влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, посадових осіб,
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів
щодо
виконання
правил
військового обліку
1. Центральні та місцеві органи виконавчої
влади, інші державні органи, органи влади
Автономної Республіки Крим, органи
місцевого
самоврядування,
керівники
підприємств, установ, організацій та закладів
освіти незалежно від підпорядкування і форми

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

двотижневий строк повідомити відповідні
районні (міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки про
осіб, які набули громадянство України і згідно
з цим Законом підлягають взяттю на
військовий облік.
11. Призовники, військовозобов'язані,
резервісти в разі зміни їх сімейного стану,
стану здоров'я, адреси місця проживання
(перебування), освіти, місця роботи, посади
зобов'язані особисто в семиденний строк
повідомити про такі зміни відповідні органи,
де вони перебувають на військовому обліку, у
тому числі у випадках, визначених Кабінетом
Міністрів України, через центри надання
адміністративних послуг та інформаційнотелекомунікаційні системи";
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

власності
зобов'язані
на
вимогу
територіальних центрів комплектування та
соціальної
підтримки
Центрального
управління або регіонального органу Служби
безпеки України, відповідного підрозділу
Служби зовнішньої розвідки України,
сповіщати
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів про їх
виклик
до
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки
Центрального управління або регіонального
органу Служби безпеки України, відповідного
підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України, забезпечувати своєчасне їх прибуття
за цим викликом, у семиденний строк
повідомляти районні (міські) територіальні
центри комплектування та соціальної
підтримки Центрального управління або
регіонального органу Служби безпеки
України, відповідного підрозділу Служби
зовнішньої розвідки України про прийняття
на роботу (навчання) та звільнення з роботи
(навчання)
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів.
2.
Органи реєстрації місця проживання чи
перебування осіб (крім визначених Кабінетом
Міністрів України випадків) зобов'язані
здійснювати
реєстрацію
за
місцем
проживання або перебування чи зняття з
реєстрації
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів лише в
разі наявності в їхніх військово-облікових
документах позначок районних (міських)
територіальних центрів комплектування та
соціальної
підтримки
Центрального
управління або регіонального органу Служби
безпеки України, відповідного підрозділу
Служби зовнішньої розвідки України.
відповідно про зняття з військового обліку або
про перебування на військовому обліку за
місцем проживання. відсутній
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Органи Національної поліції України у
встановленому законом порядку зобов'язані за
зверненнями
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки,
Центрального управління або регіонального
органу Служби безпеки України доставляти
до
таких
територіальних
центрів,
Центрального управління або регіонального
органу Служби безпеки України осіб, які
вчинили адміністративні правопорушення,
передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення.
Національна поліція
України або її територіальні підрозділи в
межах
компетенції
за
вимогою
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки подають у строк до 10
робочих днів відомості стосовно призовників
про
притягнення
до
кримінальної
відповідальності, відсутність (наявність)
судимості.
4. Органи реєстрації актів
цивільного стану зобов'язані в семиденний
строк
надавати
районним
(міським)
територіальним центрам комплектування та
соціальної
підтримки
Центрального
управління або регіонального органу Служби
безпеки України, відповідному підрозділу
Служби зовнішньої розвідки України
відомості про події та дії, які нерозривно
пов'язані
з
призовником,
військовозобов'язаним, резервістом, його
батьками та членами сім'ї (дружина (чоловік),
діти) та підлягають обов'язковому внесенню
до Державного реєстру актів цивільного стану
громадян (відомості про народження фізичної
особи,
усиновлення,
позбавлення
та
поновлення батьківських прав, шлюб,
розірвання шлюбу, зміну імені, смерть).
5. Органи досудового розслідування
зобов'язані в семиденний строк повідомити
відповідні районні (міські) територіальні
центри комплектування та соціальної
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підтримки, Центральне управління або
регіональні органи Служби безпеки України,
відповідний підрозділ Служби зовнішньої
розвідки
України
про
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів, яким
повідомлено про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення, а суди – про
призовників, кримінальні справи стосовно
яких розглядаються судом, а також про
вироки
щодо
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів, які
набрали законної сили.
6.
Військово-облікові
документи
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів, засуджених до позбавлення волі,
обмеження волі або арешту, вилучаються та
надсилаються судами до районних (міських)
територіальних центрів комплектування та
соціальної
підтримки,
Центрального
управління або регіонального органу Служби
безпеки України, відповідного підрозділу
Служби зовнішньої розвідки України.
7. Медико-соціальні експертні комісії
зобов'язані в семиденний строк повідомити
районні (міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки про
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів, яких визнано особами з
інвалідністю, та зміну групи інвалідності (про
військовозобов'язаних та резервістів Служби
безпеки України – Центральне управління або
регіональний орган Служби безпеки України,
військовозобов'язаних та резервістів Служби
зовнішньої розвідки України – Службу
зовнішньої розвідки України).
8. Керівники закладів охорони здоров'я під
час проведення призову на строкову військову
службу зобов'язані у триденний строк
повідомити районні (міські) територіальні
центри комплектування та соціальної
підтримки про громадян призовного віку, які
перебувають на стаціонарному лікуванні.
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№

255

256

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

16) у главі VII:

9. Органи виконавчої влади, інші державні
органи, органи влади Автономної Республіки
Крим, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації і заклади
освіти незалежно від підпорядкування і форми
власності зобов'язані подавати до районних
(міських)
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки,
Центрального управління або регіонального
органу Служби безпеки України, відповідного
підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України на їх вимогу відомості щодо
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів, військовий облік яких вони
здійснюють.
10. Центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сферах
міграції (імміграції та еміграції), у тому числі
громадянства, повідомляє у двотижневий
строк районні (міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки про
осіб, які набули громадянство України і згідно
з цим Законом підлягають взяттю на
військовий облік.
11. Призовники, військовозобов'язані,
резервісти в разі зміни їх сімейного стану,
стану здоров'я, адреси місця проживання
(перебування), освіти, місця роботи, посади
зобов'язані особисто в семиденний строк
повідомити про це відповідні органи, де вони
перебувають на військовому обліку, у тому
числі у випадках, визначених Кабінетом
Міністрів України, через центри надання
адміністративних послуг та інформаційнотелекомунікаційні системи".
-233- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

назву викласти в такій редакції:

Підпункт 16 пункту 9 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України «Про військовий обов'язок і
військову службу») виключити.
-234- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

19) назву глави VII викласти в такій
редакції:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
257

"Глава VII

-235- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

"Глава VII

Виключити
258

259

260

ПРИЗОВ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ.
ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ. ПРИЗОВ НА
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА ПРИЗОВОМ
ОСІБ ІЗ ЧИСЛА РЕЗЕРВІСТІВ В
ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД";
17) у частині другій статті 39 слова та
цифри "частинами третьою та четвертою
статті 119 Кодексу законів про працю
України, а також частиною першою статті 51,
частиною п'ятою статті 53, частиною третьою
статті 57, частиною п'ятою статті 61 Закону
України "Про освіту" замінити словами та
цифрами "частиною третьою статті 119
Кодексу законів про працю України, а також
частиною першою статті 53 і частиною
другою статті 57 Закону України "Про освіту",
частиною другою статті 44, частиною першою
статті 54 і частиною третьою статті 63 Закону
України "Про фахову передвищу освіту",
частиною другою статті 46 Закону України
"Про вищу освіту";
18) доповнити статтею 39-1 такого змісту:

-236- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-237- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Підпункт 17 пункту 9 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України «Про військовий обов'язок і
військову службу») виключити.

Ця правка іде в розріз
із
головною
ідеєю
законодавчих ініціатив,
розроблених на вимогу
рішення РНБО України
(від 26.12.2018 “Щодо
підсумків
введення
воєнного
стану
в
Україні”, уведеного в
дію Указом ПрУ від
25.01.2019 № 17/2019)

-238- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

ПРИЗОВ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ.
ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ. ПРИЗОВ НА
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА ПРИЗОВОМ
ОСІБ ІЗ ЧИСЛА РЕЗЕРВІСТІВ В
ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД"
20) у частині другій статті 39 слова і цифри
"частинами третьою та четвертою статті 119
Кодексу законів про працю України, а також
частиною першою статті 51, частиною п'ятою
статті 53, частиною третьою статті 57,
частиною п'ятою статті 61 Закону України
"Про освіту" замінити словами і цифрами
"частиною третьою статті 119 Кодексу законів
про працю України, а також частиною
першою статті 53 і частиною другою статті 57
Закону України "Про освіту", частиною
другою статті 44, частиною першою статті 54
і частиною третьою статті 63 Закону України
"Про фахову передвищу освіту", частиною
другою статті 46 Закону України "Про вищу
освіту";

Виключити

261

"Стаття 39-1. Призов на військову службу
за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період

-239- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Підпункт 18 пункту 9 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України «Про військовий обов'язок і
військову службу») виключити.
-240- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

Ця правка іде в розріз
із
головною
ідеєю
законодавчих ініціатив,
розроблених на вимогу
рішення РНБО України
(від 26.12.2018 “Щодо

"Стаття 391. Призов на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період
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№

262

263

264

265

Редакція, прийнята в першому читанні

1. Для оперативного доукомплектування
Збройних Сил України та інших військових
формувань в особливий період Верховним
Головнокомандувачем Збройних Сил України
за поданням Головнокомандувача Збройних
Сил України може бути прийнято рішення про
призов громадян України, зарахованих до
військового оперативного резерву першої
черги, на військову службу за призовом осіб із
числа резервістів в особливий період.
Завдання, обсяги, строки та порядок
проведення призову визначаються Верховним
Головнокомандувачем Збройних Сил України
у рішенні про його проведення.
2. Строк призову в календарному
обчисленні не може становити
більше
6 місяців.

3. Призов громадян України на військову
службу за призовом
осіб із числа
резервістів в особливий період та їх
оповіщення здійснюються командирами
військових частин – стосовно громадян
України, які
проходять службу у
військовому резерві за контрактом та
зараховані під час такої служби до
військового оперативного резерву першої
черги,
та
військовими
комісарами
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки – стосовно громадян
України, які після їх звільнення з військової

Пропозиції та поправки до проекту

-241- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

підсумків
введення
воєнного
стану
в
Україні”, уведеного в
дію Указом ПрУ від
25.01.2019 № 17/2019)
Відхилено

Виключити

-242- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Для оперативного доукомплектування
Збройних Сил України та інших військових
формувань в особливий період Верховним
Головнокомандувачем Збройних Сил України
за поданням Головнокомандувача Збройних
Сил України може бути прийнято рішення про
призов громадян України, зарахованих до
військового оперативного резерву, на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період.

Відхилено

Виключити
-243- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-244- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано

Абзац 5 підпункту 18 пункту 9 розділу 1
законопроекту
словосполучення
«військовими комісарами» замінити словом
«керівниками»
-245- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-246- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
У пункті 3 статті 39-1 забрати слова
“стосовно громадян України, які проходять
службу у військовому резерві за контрактом
та/або зараховані під час такої служби до
військового оперативного резерву першої
черги, а також військовими комісарами
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки – стосовно громадян
України, які після їхнього звільнення з

Відхилено

2. Завдання, обсяги, строки та порядок
проведення призову на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період
визначаються
Верховним
Головнокомандувачем Збройних Сил України
в рішенні про його проведення.

3. Призов громадян України на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період та їх оповіщення
здійснюються
командирами
військових
частин – стосовно громадян України, які
проходять службу у військовому резерві за
контрактом та/або зараховані під час такої
служби до військового оперативного резерву,
та керівниками територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки –
стосовно громадян України, які після їх
звільнення з військової служби зараховані до
військового оперативного резерву.
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270

271

272
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Пропозиції та поправки до проекту

служби
зараховані
до
військового
оперативного резерву першої черги.
4. Громадяни України зобов'язані з'явитися
до військових частин або на збірні пункти
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки у строки, зазначені в
отриманих ними повістках (повідомленнях).
5. Поважними причинами неприбуття до
військових частин або на збірні пункти
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки у строки, зазначені в
отриманих
повістках
(повідомленнях),
визнаються
підтверджені
відповідними
документами:
перешкода стихійного характеру, хвороба
або інші обставини, які позбавили можливості
особисто прибути у зазначені пункт і строк;

військової служби зараховані до військового
оперативного резерву першої черги”.
-247- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

смерть близького родича (чоловік,
дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба
або рідний (повнорідний, неповнорідний)
брат чи сестра) або близького родича
подружжя.
6. Громадяни України, які призиваються на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, проходять в
установленому
порядку
обов'язковий
медичний огляд.
7. Призову на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період не підлягають громадяни України, які
на момент призову:
1) визнані за результатами медичного
огляду непридатними до військової служби за
станом здоров'я;
2) досягли граничного віку перебування в

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити

-248- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-249- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-250- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

перешкода стихійного характеру, хвороба
або інші обставини, які позбавили можливості
особисто прибути у зазначені пункт і строк,
перелік яких встановлюється Кабінетом
Міністрів України;
-251- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Це не стосується
сфери діяльності КМ
України
Відхилено

Виключити

-252- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-253- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-254- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-255- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Резервісти зобов'язані з'явитися до
військових частин або на збірні пункти
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки у строки, зазначені в
отриманих повістках (повідомленнях).
5. Поважними причинами неприбуття до
військових частин або на збірні пункти
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки у строки, зазначені в
отриманих
повістках
(повідомленнях),
визнаються
підтверджені
відповідними
документами:
1) перешкода стихійного характеру,
хвороба або інші обставини, що позбавили
можливості особисто прибути в зазначені
частину, пункт і строк;

2) смерть близького родича (чоловіка,
дружини, сина, дочки, батька, матері, діда,
баби
або
рідного
(повнорідного,
неповнорідного) брата чи сестри) або
близького родича подружжя.
6. Громадяни України, які призиваються на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, проходять у
встановленому
порядку
обов'язковий
медичний огляд.
7. Призову на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період не підлягають громадяни України, які
на момент призову:
1) визнані за результатами медичного
огляду непридатними до військової служби за
станом здоров'я;
2) досягли граничного віку перебування в

85

№

274

275
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резерві, або якщо час, що залишився їм до
досягнення граничного віку перебування в
резерві, є меншим за строк, на який
здійснюється призов;
3) проходили військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період, вислужили встановлені строки такої
військової служби, якщо з дня їх звільнення з
такої служби минуло менше одного року;
4) мають на утриманні:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Виключити

-256- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-257- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

276

троє і більше дітей віком до 18 років;

-258- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

резерві, або якщо час, що залишився до
досягнення такими громадянами граничного
віку перебування в резерві, є меншим за строк,
на який здійснюється призов;
3)
вислужили
встановлені
строки
військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, і з дня їх
звільнення з такої служби пройшло менше
одного року;
4) мають загальний строк військової
служби за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період у календарному обчисленні
не менше одного року. Такі особи в
зазначений період можуть бути призвані на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період за їхньою
згодою.

Відхилено

Виключити
277
278

279
280

дитину з інвалідністю підгрупи А віком до
18 років;

-259- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

дитину з інвалідністю, яка має будь-які
види порушень функцій організму III – IV
ступеня їх вираження та обмеження
життєдіяльності будь-якої категорії II – III
ступеня їх вираження відповідно до критеріїв
встановлення
інвалідності
дітям,
затверджених Кабінетом Міністрів України,
або дитину з інвалідністю, яка має
функціональні порушення в організмі та
обмеження життєдіяльності, що відповідають
критеріям для встановлення
I чи II
групи інвалідності для повнолітньої особи
згідно з порядком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України;
повнолітню дитину, яка є особою з
інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею
23 років;
5) самостійно виховують дитину (дітей)

-260- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
Відхилено

Виключити

-261- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-262- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено
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віком до 18 років;
281

282

283

284

285

6)
є
усиновителями,
опікунами,
піклувальниками, прийомними батьками,
батьками-вихователями, на утриманні яких
перебувають
діти-сироти або
діти, позбавлені батьківського піклування,
віком до 18 років;
7) зайняті постійним доглядом за особами,
що його потребують відповідно до
законодавства України, в разі відсутності
інших осіб, які можуть здійснювати такий
догляд;
8) мають близьких родичів (чоловік,
дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба
або рідний (повнорідний, неповнорідний)
брат чи сестра), які загинули або пропали
безвісти
під
час
проведення
антитерористичної операції чи здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, з числа:
військовослужбовців або працівників
утворених відповідно до законів України
військових
формувань,
що
захищали
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, які загинули або пропали
безвісти під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період
її проведення, у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та
Луганській
областях,
забезпеченні
їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених
заходів;
працівників
підприємств,
установ,

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-263- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-264- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-265- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-266- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-267- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено
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організацій, які залучалися до забезпечення
проведення антитерористичної операції або
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях
та загинули або пропали безвісти під час
забезпечення проведення антитерористичної
операції або здійснення таких заходів
безпосередньо в районах та у період їх
проведення (здійснення);
осіб, які у складі добровольчих формувань,
що були утворені або самоорганізувалися для
захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України, брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції,
забезпеченні
її
проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її
проведення, за умови, що в подальшому такі
добровольчі формування були включені до
складу Збройних Сил України, Міністерства
внутрішніх справ України, Національної
гвардії України та інших утворених
відповідно до законів України військових
формувань та правоохоронних органів;
осіб, які загинули або пропали безвісти під
час
безпосередньої
участі
в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах її проведення у складі добровольчих
формувань,
що
були
утворені
або
самоорганізувалися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності
України, але в подальшому такі добровольчі
формування не були включені до складу
утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних
органів,
і
виконували
завдання
антитерористичної операції у взаємодії з
утвореними відповідно до законів України

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити

-268- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-269- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
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військовими
формуваннями
та
правоохоронними органами;
9) є здобувачами фахової передвищої або
вищої
освіти,
асистентами-стажистами,
аспірантами
або
докторантами,
які
навчаються за денною або дуальною формами
здобуття освіти;

10) є науковими і науково-педагогічними
працівниками закладів вищої освіти, закладів
фахової передвищої освіти, наукових установ
та організацій, які мають вчене звання та/або
науковий ступінь, а також є педагогічними
працівниками закладів загальної середньої
освіти, за умови що вони працюють
відповідно у закладах вищої чи фахової
передвищої освіти, наукових установах та
організаціях, закладах загальної середньої
освіти за основним місцем роботи не менш як
на 0,75 ставки;

11) є народними депутатами України,
депутатами Верховної Ради Автономної
Республіки Крим.

Пропозиції та поправки до проекту

-270- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити
-271- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11)

Відхилено

Пункт 9 частини сьомої статті 39-1 після
слів "є здобувачами" доповнити словами
"професійної (професійно-технічної)".
-272- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-273- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11)

Враховано редакційно

Пункт 10 частини сьомої статті 39-1
викласти в такій редакції:
"10) є науковими і науково-педагогічними
працівниками закладів вищої, фахової
передвищої освіти, наукових установ та
організацій, які мають вчене звання та/або
науковий ступінь, а також є педагогічними
працівниками, за умови, що вони працюють
відповідно у закладах загальної середньої,
професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої,
вищої
освіти,
наукових
установах та організаціях за основним місцем
роботи не менш як на 0,75 ставки".
-274- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

291

-275- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

292

12) працівники підприємств, установ,
організацій,
які
забезпечують
роботу
технічного складу залізничного транспорту,
метрополітену, морського і річкового
транспорту, цивільної авіації, перелік яких
затверджується Кабінетом Міністрів України.
-276- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Особи, зазначені в пункті 3, абзаці другому
пункту 4, пунктах 5, 6 та
8 – 10 цієї
частини, можуть бути призвані на військову

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити

8. Призову на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період не підлягають також громадяни
України, визначені абзацами четвертим –
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службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період за їхньою згодою.
293

294

295

296

8. Громадяни України, які проходили
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, вислужили
встановлені строки військової служби та
звільнені з неї і зараховані в оперативний
резерв першої черги, протягом року з дня
звільнення на навчальні (або перевірочні)
збори не призиваються.
9. Громадяни України, призвані на
військову службу за призовом осіб
із
числа резервістів в особливий період,
користуються гарантіями, передбаченими
частиною третьою статті 119 Кодексу законів
про працю України, а також частиною
першою статті 53 і частиною другою статті 57
Закону України "Про освіту", частиною
другою статті 44, частиною першою статті 54
і частиною третьою статті 63 Закону України
"Про фахову передвищу освіту", частиною
другою статті 46 Закону України "Про вищу
освіту".
10. Порядок організації проведення
призову громадян України на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період визначається цим Законом
та положенням, затвердженим Кабінетом
Міністрів України";

-277- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-278- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
У пункті 8 статті 39-1 забрати слова
“першої черги”.

Враховано редакційно

-279- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-280- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-281- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Пункт 10 статті 39-1 доповнити словами
“Особливості призову громадян України на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, які в
добровільному порядку уклали контракт на
проходження служби у військовому резерві,
встановлюються
Генеральним
штабом
Збройних сил України.”
-282- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)
11. Громадяни України, призвані на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, які на день

Враховано редакційно

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

одинадцятим частини першої та частиною
другою статті 23 Закону України “Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.
9. Громадяни України, які проходили
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, вислужили
встановлені строки військової служби,
звільнені з неї і зараховані до військового
оперативного резерву, на навчальні (або
перевірочні) збори не призиваються протягом
року з дня звільнення.
10. Громадяни України, призвані на
військову службу за призовом осіб
із числа
резервістів в особливий період, користуються
гарантіями,
передбаченими
частиною
третьою статті 119 Кодексу законів про працю
України, а також частиною першою статті 53 і
частиною другою статті 57 Закону України
"Про освіту", частиною другою статті 44,
частиною першою статті 54 і частиною
третьою статті 63 Закону України "Про
фахову передвищу освіту", частиною другою
статті 46 Закону України "Про вищу освіту".
11. Порядок проведення призову громадян
України на військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період
визначається цим Законом. Особливості
призову громадян України на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період встановлює Генеральний
штаб Збройних Сил України.

12. Громадянам України, призваним на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, які на день
призову на збірні пункти не працюють, на
весь строк виконання ними обов'язків служби
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призову на зборні пункти не працюють, на
весь термін виконання ними обов'язків
служби в особливий період, включаючи час
проїзду до військової частини і назад,
виплачується грошове забезпечення в розмірі
мінімальної заробітної плати за рахунок
коштів, передбачених у Державному бюджеті
України на утримання Міністерства оборони
України та інших центральних органів
виконавчої влади, які відповідно до закону
здійснюють
керівництво
військовими
формуваннями.
-283- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Статтю 39-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 39-1. Призов на військову службу
за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період
1. Для оперативного доукомплектування
Збройних Сил України та інших військових
формувань в особливий період Верховним
Головнокомандувачем Збройних Сил України
за поданням Головнокомандувача Збройних
Сил України може бути прийнято рішення про
призов громадян України, зарахованих до
військового оперативного резерву, на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період.
2. Завдання, обсяги, строки та порядок
проведення призову на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період
визначаються
Верховним

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в особливий період, враховуючи час проїзду
до військової частини і назад, виплачується
грошове забезпечення в розмірі мінімальної
заробітної плати за рахунок коштів,
передбачених державним бюджетом на
утримання Міністерства оборони України та
інших центральних органів виконавчої влади,
які відповідно до закону здійснюють
керівництво військовими формуваннями";

Враховано
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Головнокомандувачем Збройних Сил України
у рішенні про його проведення.
3. Призов громадян України на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період та їх оповіщення
здійснюються
командирами
військових
частин – стосовно громадян України, які
проходять службу у військовому резерві за
контрактом та/або зараховані під час такої
служби до військового оперативного резерву,
та керівниками територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки –
стосовно громадян України, які після їх
звільнення з військової служби зараховані до
військового оперативного резерву.
4. Резервісти зобов'язані з'явитися до
військових частин або на збірні пункти
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки у строки, зазначені в
отриманих ними повістках (повідомленнях).
5. Поважними причинами неприбуття до
військових частин або на збірні пункти
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки у строки, зазначені в
отриманих
повістках
(повідомленнях),
визнаються
підтверджені
відповідними
документами:
перешкода
стихійного
характеру,
хвороба або інші обставини, які позбавили
можливості особисто прибути у зазначені
пункт і строк;
смерть близького родича (чоловік,
дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба
або рідний (повнорідний, неповнорідний)
брат чи сестра) або близького родича
подружжя.
6. Громадяни України, які призиваються на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, проходять в
установленому
порядку
обов'язковий
медичний огляд.
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7. Призову на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період не підлягають громадяни України, які
на момент призову:
1) визнані за результатами медичного
огляду непридатними до військової служби за
станом здоров'я;
2) досягли граничного віку перебування в
резерві, або якщо час, що залишився їм до
досягнення граничного віку перебування в
резерві, є меншим за строк, на який
здійснюється призов;
3) проходили військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період, вислужили встановлені строки такої
військової служби, якщо з дня їх звільнення з
такої служби минуло менше одного року;
4) мають загальний строк військової
служби за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період в календарному обчисленні
не менше 12 місяців. Такі особи у зазначений
період можуть бути призвані на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період за їх згодою.
8. Призову на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період не підлягають також громадяни
України, зазначені в абзацах четвертому –
одинадцятому частини першої та частині
другій статті 23 Закону України “Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. 9.
Громадяни України, які проходили військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період, вислужили встановлені
строки військової служби та звільнені з неї і
зараховані до військового оперативного
резерву, протягом року з дня звільнення на
навчальні (або перевірочні) збори не
призиваються.
10. Громадяни України, призвані на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, користуються
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гарантіями,
передбаченими
частиною
третьою статті 119 Кодексу законів про працю
України, а також частиною першою статті 53 і
частиною другою статті 57 Закону України
"Про освіту", частиною другою статті 44,
частиною першою статті 54 і частиною
третьою статті 63 Закону України "Про
фахову передвищу освіту", частиною другою
статті 46 Закону України "Про вищу освіту".
11. Порядок проведення призову громадян
України на військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період
визначається цим Законом. Особливості
призову громадян України на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий
період
встановлюються
Генеральним штабом Збройних Сил України.
12. Громадянам України, призваним на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, які на день
призову на збірні пункти не працюють, на весь
термін виконання ними обов'язків служби в
особливий період, включаючи час проїзду до
військової частини і назад, виплачується
грошове забезпечення в розмірі мінімальної
заробітної плати за рахунок коштів,
передбачених у Державному бюджеті України
на утримання Міністерства оборони України
та інших центральних органів виконавчої
влади, які відповідно до закону здійснюють
керівництво військовими формуваннями".
-284- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
Підпункт 19 пункту 9 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України «Про військовий обов'язок і
військову службу») виключити.

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

22) статтю 42 викласти в такій редакції:

Ця правка іде в розріз
із
головною
ідеєю
законодавчих ініціатив,
розроблених на вимогу
рішення РНБО України
(від 26.12.2018 “Щодо
підсумків
введення
воєнного
стану
в
Україні”, уведеного в
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дію Указом ПрУ від
25.01.2019 № 17/2019)
299
300

301
302

частину першу викласти в такій редакції:
"1. Керівники, інші посадові особи органів
виконавчої влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, а також
підприємств, установ, організацій, закладів
освіти незалежно від підпорядкування і форми
власності та громадяни України, винні у
порушенні порядку військового обліку
громадян України, допризовної підготовки,
приписки до призовних дільниць, призову на
строкову військову службу, проходження
служби у військовому резерві, проходження
зборів,
мобілізаційної
підготовки
та
мобілізаційної готовності, призову на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, прибуття за
викликом
до
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки, а
також у вчиненні інших порушень
законодавства про військовий обов'язок і
військову службу, несуть відповідальність
згідно із законом";

у частині
виключити;

другій

слово

"строкову"

-285- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

"1. Керівники, інші посадові особи органів
виконавчої влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, а також
підприємств, установ, організацій, закладів
освіти незалежно від підпорядкування і форми
власності та громадяни України, винні у
порушенні порядку військового обліку
громадян України, допризовної підготовки,
приписки до призовних дільниць, призову на
строкову військову службу, проходження
служби у військовому резерві, проходження
зборів,
мобілізаційної
підготовки
та
мобілізаційної готовності, прибуття за
викликом
до
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки, а
також у вчиненні інших порушень
законодавства про військовий обов'язок і
військову службу, несуть відповідальність
згідно із законом";

-286- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

"Стаття 42. Відповідальність посадових
осіб і громадян України
1. Керівники, інші посадові особи органів
виконавчої влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, а також
підприємств, установ, організацій та закладів
освіти незалежно від підпорядкування і форми
власності та громадяни України, винні в
порушенні правил військового обліку
громадян України, допризовної підготовки,
приписки до призовних дільниць, призову на
строкову військову службу, проходження
служби у військовому резерві, проходження
зборів,
мобілізаційної
підготовки
та
мобілізаційної готовності, призову на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, прибуття за
викликом
до
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки,
Центрального управління або регіональних
органів
Служби
безпеки
України,
відповідного підрозділу Служби зовнішньої
розвідки України, а також у вчиненні інших
порушень законодавства про військовий
обов'язок і військову службу, несуть
відповідальність згідно із законом.

Враховано

Виключити
-287- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Статтю 42 викласти в такій редакції:

Враховано

2. Територіальні центри комплектування
та соціальної підтримки під час проведення
приписки до призовних дільниць, призову на
військову службу та проходження зборів, а
Центральне управління та регіональні органи
Служби безпеки України, відповідний
підрозділ Служби зовнішньої розвідки
України – під час призову на військову
службу та проходження зборів зобов'язані
ознайомити громадян України з їхніми

95

№

303

Редакція, прийнята в першому читанні

20) у статті 43:

Пропозиції та поправки до проекту

"Стаття 42. Відповідальність посадових
осіб і громадян України
1. Керівники, інші посадові особи органів
виконавчої влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, а також
підприємств, установ, організацій, закладів
освіти незалежно від
підпорядкування і
форми власності та громадяни України, винні
у порушенні
правил військового обліку
громадян України, допризовної підготовки,
приписки до призовних дільниць, призову на
строкову військову службу, проходження
служби у військовому резерві, проходження
зборів, мобілізаційної підготовки
та
мобілізаційної готовності, призову на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, прибуття за
викликом до територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки,
Центрального управління або регіонального
органу Служби безпеки України, відповідного
підрозділу Служби
зовнішньої розвідки
України, а також у вчиненні інших порушень
законодавства про військовий обов'язок і
військову службу, несуть відповідальність
згідно із законом.
2. Територіальні центри комплектування
та соціальної підтримки зобов'язані під час
проведення приписки до призовних дільниць,
призову на військову службу та проходження
зборів, а Центральне
управління та
регіональні органи Служби безпеки України
та відповідний підрозділ Служби зовнішньої
розвідки України – під час призову на
військову службу та проходження зборів,
ознайомити громадян України з їх правами та
обов'язками згідно з вимогами цього Закону".
-288- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

304

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

правами та обов'язками згідно з вимогами
цього Закону";

Відхилено

23) частини другу-четверту і шосту статті
43 викласти в такій редакції:
"2. Центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
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Редакція, прийнята в першому читанні

у частині третій після слів "збору
військовозобов'язаних" доповнити словами
"та резервістів", а слова "особовим складом із
числа
військовозобов'язаних"
замінити
словом "персоналом";

у частині шостій слова
комісій" замінити словами
лікарських комісій";

Пропозиції та поправки до проекту

-289- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

Висновки, обґрунтування

Відхилено
Ця правка іде в розріз
із
головною
ідеєю
законодавчих ініціатив,
розроблених на вимогу
рішення РНБО України
(від 26.12.2018 “Щодо
підсумків
введення
воєнного
стану
в
Україні”, уведеного в
дію Указом ПрУ від
25.01.2019 № 17/2019)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

місцеві державні адміністрації та органи
місцевого самоврядування для проведення
медичного огляду громадян, призову їх на
військову службу, відправлення призваних
осіб до військових частин, прийняття на
військову службу за контрактом зобов'язані
забезпечити відповідні районні (міські)
територіальні центри комплектування
та
соціальної підтримки необхідною кількістю
технічних працівників та обслуговуючого
персоналу,
обладнаними
призовними
(збірними) пунктами,
медикаментами,
інструментарієм, медичним і господарським
майном, автомобільним транспортом, а також
забезпечити
здійснення
охорони
громадського порядку на призовних пунктах,
а Центральне управління або регіональні
органи Служби безпеки України, відповідний
підрозділ Служби
зовнішньої розвідки
України – автомобільним транспортом.
3. Для повного та якісного виконання
планів проведення мобілізації в особливий
період місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування разом з
підприємствами, установами та організаціями
незалежно від підпорядкування і форм
власності та відповідними районними
(міськими)
територіальними центрами
комплектування та соціальної підтримки в
мирний час
утворюють дільниці для
оповіщення і збору військовозобов'язаних та
резервістів, комплектують такі дільниці
персоналом без звільнення громадян від
виконання основних обов'язків за місцем
роботи, сприяють набуттю ними професійних
навичок, а також забезпечують реалізацію
інших заходів, пов'язаних із виконанням
планів проведення мобілізації.

"лікарських
"військово-
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Пропозиції та поправки до проекту

-290- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частини другу-четверту
та шосту
статті 43 викласти в такій редакції:
2. Центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації та органи
місцевого самоврядування для проведення
медичного огляду громадян, призову їх на
військову службу, відправлення призваних
осіб до військових частин, прийняття на
військову службу за контрактом зобов'язані
забезпечувати районні (міські) територіальні
центри
комплектування та соціальної
підтримки необхідною кількістю технічних
працівників та обслуговуючого персоналу,
обладнаними
призовними
(збірними)
пунктами, медикаментами, інструментарієм,
медичним
і
господарським
майном,
автомобільним
транспортом,
а
також
забезпечувати
здійснення
охорони
громадського порядку на призовних пунктах,
а Центральне управління або регіональні
органи Служби безпеки України та
відповідний підрозділ Служби зовнішньої
розвідки – автомобільним транспортом.
3. Для повного і якісного виконання
планів проведення мобілізації в особливий
період місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування разом з
підприємствами, установами та організаціями
незалежно від підпорядкування і форм
власності та районними
(міськими)
територіальними центрами комплектування
та соціальної підтримки в
мирний час

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Місцеві державні адміністрації та
органи
місцевого
самоврядування
забезпечують відповідні районні (міські)
територіальні центри комплектування та
соціальної
підтримки
службовими
будинками, підсобними господарськими
приміщеннями
і
приміщеннями
для
призовних
пунктів (дільниць) згідно із
законодавством";
"6. За
членами комісій з питань
приписки до призовних дільниць, призовних
та
військово-лікарських комісій при
відповідних
районних
(міських)
територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки, лікарями і середнім
медичним
персоналом,
технічними
працівниками та обслуговуючим персоналом,
які направляються для роботи на призовних
дільницях і збірних пунктах під час взяття
допризовників на військовий облік і призову
громадян на військову службу або на збори
для проведення медичного
огляду і
повторного огляду громадян, а також для
відправлення призваних на збірні пункти, на
весь
час
виконання
цих
обов'язків
зберігаються займана посада та середня
заробітна плата за основним місцем роботи";
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

утворюють дільниці для оповіщення і збору
військовозобов'язаних та
резервістів,
комплектують їх персоналом без звільнення
громадян від виконання основних обов'язків
за місцем роботи та сприяють у набутті ними
професійних навичок, а також забезпечують
реалізацію інших заходів, пов'язаних з
виконанням планів проведення мобілізації.
4. Місцеві державні адміністрації та
органи
місцевого
самоврядування
забезпечують районні (міські) територіальні
центри
комплектування та соціальної
підтримки
службовими
будинками,
підсобними господарськими приміщеннями і
приміщеннями для призовних пунктів
(дільниць) згідно із законодавством.
…
6. За членами комісій з питань приписки
до призовних дільниць, призовних та
військово-лікарських комісій при районних
(міських)
територіальних
центрах
комплектування та соціальної підтримки,
лікарями і середнім медичним персоналом,
технічними працівниками та обслуговуючим
персоналом, які направляються для роботи на
призовних дільницях і збірних пунктах під час
взяття допризовників на військовий облік і
призову громадян на військову службу або на
збори для проведення медичного огляду і
повторного огляду громадян, а також для
відправлення призваних на збірні пункти, на
весь час
виконання цих обов'язків
зберігаються займана посада та середній
заробіток за основним місцем роботи."
308

21) у частині першій статті 44 слова
"законами України "Про демократичний
цивільний
контроль
над
Воєнною
організацією і правоохоронними органами
держави", "Про Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини" та іншими
законами" замінити словами "та законами
України";

24) у частині першій статті 44 слова
"законами України "Про демократичний
цивільний
контроль
над
Воєнною
організацією і правоохоронними органами
держави", "Про Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини" та іншими
законами" замінити словами "та законами
України";
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309

22) у тексті Закону слова "районний
(міський) військовий комісаріат"
у всіх
відмінках та числах замінити словами
"районний (міський) територіальний центр
комплектування та соціальної підтримки"
у відповідному відмінку та числі.

310

10. У Законі України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399
із наступними зміни):

311

1) частину третю статті 2 після слів
"військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період" доповнити
словами "військову службу за призовом осіб із
числа резервістів в особливий період";

Пропозиції та поправки до проекту

-291- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити
-292- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Пункт 10 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб»)
виключити.
-293- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-294- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частину третю статті 2 викласти в такій
редакції:
"Пенсіонерам
з
числа
військовослужбовців та осіб, які отримують
пенсію за цим Законом, у разі призову їх на
військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, військову
службу за призовом осіб із числа резервістів
в особливий період або прийняття на
військову службу за контрактом, у тому числі
шляхом укладення нового контракту на

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

25) у тексті Закону слова "районний
(міський) військовий комісаріат" у всіх
відмінках та числах замінити
словами
"відповідний
районний
(міський)
територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки"
у
відповідному відмінку та числі.
8. У Законі України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст.
399; 2006 р., № 37, ст. 318; 2014 р., № 20-21,
ст. 746; 2015 р., № 13, ст. 85; 2017 р., № 4, ст.
39):

1) частину третю статті 2 викласти в
такій редакції:
"Пенсіонерам
з
числа
військовослужбовців та осіб, які отримують
пенсію за цим Законом, у разі призову їх на
військову службу за призовом під
час
мобілізації, на особливий період, військову
службу за призовом осіб
із числа
резервістів в особливий період або
прийняття на військову службу за контрактом,
у тому числі шляхом укладення нового
контракту на проходження військової служби,
до Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових
формувань, органів та підрозділів цивільного
захисту під час дії особливого періоду на
строк до
його закінчення або до дня
фактичного звільнення виплата пенсій не
припиняється. Після звільнення із служби цих
осіб виплата їм пенсій
здійснюється з
урахуванням додаткової вислуги років від
часу призову їх на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період, військову службу за призовом осіб із
числа резервістів в особливий період або

100

№

312

313

Редакція, прийнята в першому читанні

2) у частині другій статті 12 слова "у разі
призову їх на службу у зв'язку з мобілізацією
та подальшою демобілізацією або прийняття
на військову службу за контрактом у разі
виникнення кризової ситуації, що загрожує
національній безпеці" замінити словами "у
разі їх призову на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період або військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період та
подальшим їх фактичним звільненням з такої
служби або прийняття на військову службу за
контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці
України".
11. У статті 70 Основ законодавства
України про охорону здоров'я (Відомості

Пропозиції та поправки до проекту

проходження військової служби, до Збройних
Сил України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань,
органів та підрозділів цивільного захисту під
час дії особливого періоду на строк до його
закінчення або до дня фактичного звільнення
виплата пенсій не припиняється. Після
звільнення із служби цих осіб виплата їм
пенсій
здійснюється
з
урахуванням
додаткової вислуги років від часу призову їх
на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, військову
службу за призовом осіб із числа резервістів
в особливий період або повторного
прийняття їх на службу за контрактом, у тому
числі шляхом укладення нового контракту на
проходження військової служби, до дня
фактичного звільнення. Якщо новий розмір
пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який
вони отримували до призову або повторного
прийняття їх на службу, виплата їм пенсій
здійснюється у розмірі, який вони отримували
до призову або прийняття на службу в
особливий період";
-295- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

повторного
прийняття їх на службу за
контрактом, у тому числі шляхом укладення
нового контракту на проходження військової
служби, до дня фактичного звільнення. Якщо
новий розмір пенсії цих осіб буде меншим за
розмір, який вони отримували до призову або
повторного прийняття їх на службу, виплата
їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони
отримували до призову або прийняття на
службу в особливий період";

Відхилено

2) у частині другій статті 12 слова "у разі
призову їх на службу у зв'язку з мобілізацією
та подальшою демобілізацією або прийняття
на військову службу за контрактом у разі
виникнення кризової ситуації, що загрожує
національній безпеці" замінити словами "у
разі їх призову на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період або військову службу за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період та
подальшим їх фактичним звільненням з такої
служби або прийняття на військову службу за
контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці
України".
9. У статті 70 Основ законодавства
України про охорону здоров'я (Відомості
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Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19,
2014 р., № 25, ст. 890):
1)
у
частині
першій
слова
"військовослужбовців
та
військовозобов'язаних" замінити словами
"військовослужбовців, військовозобов'язаних,
резервістів";
2) у частині другій слова "військових
комісаріатах"
замінити
словами
"територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки".
12. У Законі України "Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., № 44, ст. 416
із наступними змінами):
1) в
абзацах
шістнадцятому
та
сімнадцятому частини третьої статті 3 слова
"військовозобов'язаних
і
призовників"
замінити
словами
"призовників,
військовозобов'язаних та резервістів";
2) в абзацах другому та третьому частини
третьої статті 6 слова "військові комісаріати"
в
усіх
відмінках
замінити
словами
"територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки" у відповідному
відмінку;

Пропозиції та поправки до проекту

-296- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити

-297- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-298- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Абзаци другий
та третій частини
третьої статті 6 викласти в такій редакції:
"Обсяги транспортних засобів за типами
та марками, які планується залучити під час
мобілізації, для підприємств, установ та
організацій
усіх
форм
власності
встановлюються згідно з Мобілізаційним
планом України місцевими державними
адміністраціями за поданням територіальних
центрів комплектування та
соціальної
підтримки.
Залучення транспортних засобів під час
мобілізації здійснюється територіальними

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19;
2014 р., № 25, ст. 890):
1)
у
частині
першій
слова
"військовослужбовців
та
військовозобов'язаних"
замінити словами
"військовослужбовців, військовозобов'язаних
та резервістів";
2) у частині другій слова "військових
комісаріатах"
замінити
словами
"територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки".
22. У Законі України "Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію" (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст.
255 із наступними змінами):
1) в абзацах шістнадцятому і сімнадцятому
частини
третьої
статті
3
слова
"військовозобов'язаних
і
призовників"
замінити
словами
"призовників,
військовозобов'язаних та резервістів";
2) абзаци другий і третій частини
третьої статті 6 викласти в такій редакції:
"Обсяги транспортних засобів за типами
та марками, що планується залучити під час
мобілізації, для підприємств, установ та
організацій
усіх
форм
власності
встановлюються згідно з Мобілізаційним
планом України місцевими державними
адміністраціями за поданням територіальних
центрів комплектування та
соціальної
підтримки.
Залучення транспортних засобів під час
мобілізації здійснюється територіальними
центрами комплектування та соціальної
підтримки, Центральним управлінням або
регіональними органами Служби безпеки
України, відповідним підрозділом Служби
зовнішньої розвідки України на підставі
рішень місцевих державних адміністрацій,
що
оформлюються
відповідними
розпорядженнями";
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

центрами комплектування та соціальної
підтримки, Центральним управлінням або
регіональними органами Служби безпеки
України та відповідним підрозділом Служби
зовнішньої розвідки України на підставі
рішень місцевих державних адміністрацій,
які
оформлюються
відповідними
розпорядженнями".
319
320

3) у частині другій статті 14:
в абзаці дев'ятому слово "громадян"
замінити
словами
"призовників,
військовозобов'язаних та резервістів";

321

322

абзац чотирнадцятий доповнити словами

3) у частині другій статті 14:
-299- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

в абзаці дев'ятому слово "громадян"
замінити
словами
"призовників
та
військовозобов'язаних ";

Ця правка іде в розріз
із
головною
ідеєю
законодавчих ініціатив,
розроблених на вимогу
рішення РНБО України
(від 26.12.2018 “Щодо
підсумків
введення
воєнного
стану
в
Україні”, уведеного в
дію Указом ПрУ від
25.01.2019 № 17/2019)
Враховано

-300- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Абзац 9 частини 2 статті статті 14
викласти в такій редакції:
"разом з
центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, Службою безпеки
України та Службою зовнішньої розвідки
України забезпечує функціонування системи
військового
обліку
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів".
-301- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
"разом з центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, Службою безпеки
України та Службою зовнішньої розвідки
України забезпечує функціонування системи
військового
обліку
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів";

абзац чотирнадцятий доповнити словами
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"та резервістів";
323

326

327

Висновки, обґрунтування

Виключити

4) в абзаці сімнадцятому статті 15 слова
"громадян України" замінити словами
"призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів";

-302- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

в абзаці
комісаріатам"

п'ятнадцятому
замінити

"військовим
словами

-304- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

в абзаці чотирнадцятому слова "громадян
України" замінити словами "призовників та
військовозобов'язаних ";

-305- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.

4) абзац сімнадцятий статті 15 викласти в
такій редакції:
"забезпечують разом з Міністерством
оборони України, Службою безпеки України
та Службою зовнішньої розвідки України
функціонування системи військового обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів".

Враховано

5) у статті 16:
в абзаці чотирнадцятому слова "громадян
України" замінити словами "призовників,
військовозобов'язаних та резервістів";

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"та резервістів";

4) в абзаці сімнадцятому статті 15 слова
"громадян України" замінити словами
"призовників та військовозобов'язаних ";

-303- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Абзац сімнадцятий статті 15 викласти в
такій редакції:
"забезпечують разом з Міністерством
оборони України, Службою безпеки України
та Службою зовнішньої розвідки України
функціонування системи військового обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів".

324

325

Пропозиції та поправки до проекту

Враховано

5) абзаци чотирнадцятий і п'ятнадцятий
статті 16 викласти в такій редакції:
"забезпечує разом з Міністерством
оборони України, Службою безпеки України
та Службою зовнішньої розвідки України
функціонування системи військового обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів;
організовує
бронювання
військовозобов'язаних на період мобілізації та
на воєнний час, забезпечує надання звітності з
питань бронювання військовозобов'язаних у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України;
забезпечує
надання територіальним
центрам комплектування та соціальної
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№

328
329

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"територіальним центрам комплектування та
соціальної підтримки";

Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий
статті 16 викласти в такій редакції:
"забезпечує разом з Міністерством
оборони України, Службою безпеки України
та Службою зовнішньої розвідки України
функціонування системи військового обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів;
організовує
бронювання
військовозобов'язаних на період мобілізації та
на воєнний час, забезпечує надання звітності з
питань бронювання військовозобов'язаних у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України;
забезпечує
надання
територіальним
центрам комплектування та соціальної
підтримки, Центральному управлінню та/або
регіональним органам Служби безпеки
України, відповідним підрозділам Служби
зовнішньої розвідки України відомостей про
реєстрацію,
банкрутство
(ліквідацію)
підприємств, установ і організацій згідно із
законодавством".

Висновки, обґрунтування

підтримки, Центральному управлінню та/або
регіональним органам Служби безпеки
України, відповідним підрозділам Служби
зовнішньої розвідки України відомостей про
реєстрацію, банкрутство
(ліквідацію)
підприємств, установ і організацій згідно із
законодавством";

6) у статті 17:
в абзаці сімнадцятому слова "військовими
комісаріатами
функціонування
системи
військового обліку громадян України"
замінити словами "територіальними центрами
комплектування та соціальної
підтримки
функціонування системи військового обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів";

-306- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
в абзаці сімнадцятому слова "військовими
комісаріатами
функціонування
системи
військового обліку громадян України"
замінити словами "територіальними центрами
комплектування та соціальної підтримки
функціонування системи військового обліку
призовників та військовозобов'язаних";

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

6) абзаци сімнадцятий-дев'ятнадцятий
статті 17 викласти в такій редакції:
"забезпечують разом з територіальними
центрами комплектування та соціальної
підтримки, Центральним управлінням та/або
регіональними органами Служби безпеки
України, відповідним підрозділом Служби
зовнішньої розвідки України функціонування
системи військового обліку призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів,
організовують
бронювання
військовозобов'язаних на період мобілізації та
на
воєнний час, забезпечують надання
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330

Редакція, прийнята в першому читанні

в
абзацах
вісімнадцятому
та
дев'ятнадцятому
слова
"військовим
комісаріатам"
замінити
словами
"територіальним центрам комплектування та
соціальної підтримки";

Пропозиції та поправки до проекту

-307- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Абзаци сімнадцятий-дев'ятнадцятий статті
17 викласти в такій редакції:
забезпечують разом з територіальними
центрами комплектування та соціальної
підтримки, Центральним управлінням та/або
регіональними органами Служби безпеки
України, відповідним підрозділом Служби
зовнішньої розвідки України функціонування
системи військового обліку призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів,
організовують
бронювання
військовозобов'язаних на період мобілізації та
на воєнний час, забезпечують надання
звітності
з
питань
бронювання
військовозобов'язаних
у
порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України;
забезпечують
надання
територіальним
центрам комплектування та соціальної
підтримки, Центральному управлінню та/або
регіональним органам Служби безпеки
України, відповідному підрозділу Служби
зовнішньої розвідки України відомостей про
реєстрацію,
банкрутство
(ліквідацію)
підприємств, установ і організацій згідно із
законодавством;
сприяють
територіальним
центрам
комплектування та соціальної підтримки,
Центральному
управлінню
та/або
регіональним органам Служби безпеки
України, відповідному підрозділу Служби

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

звітності
з
питань
бронювання
військовозобов'язаних
у
порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України;
забезпечують надання територіальним
центрам комплектування та соціальної
підтримки, Центральному управлінню та/або
регіональним органам Служби безпеки
України, відповідному підрозділу Служби
зовнішньої розвідки України відомостей про
реєстрацію,
банкрутство
(ліквідацію)
підприємств, установ і організацій згідно із
законодавством;
сприяють
територіальним
центрам
комплектування та соціальної підтримки,
Центральному
управлінню
та/або
регіональним органам Служби безпеки
України, відповідному підрозділу Служби
зовнішньої розвідки України у їхній роботі в
мирний час та в особливий період";
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Пропозиції та поправки до проекту
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

зовнішньої розвідки України у їх роботі в
мирний час та в особливий період".
331

332

333

7) у статті 18:

7) абзаци дванадцятий-чотирнадцятий
статті 18 викласти в такій редакції:

в
абзаці
дванадцятому
слова
"військовозобов'язаних
і
призовників"
замінити
словами
"призовників,
військовозобов'язаних та резервістів";

-308- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

в
абзацах
тринадцятому
та
чотирнадцятому
слова
"військовим
комісаріатам"
замінити
словами
"територіальним центрам комплектування та
соціальної підтримки";

-309- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Абзаци дванадцятий-чотирнадцятий
статті 18 викласти в такій редакції:
"забезпечують на території відповідних
населених пунктів ведення військового обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів,
бронювання
військовозобов'язаних на період мобілізації та
на воєнний час і надання звітності щодо
бронювання військовозобов'язаних у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України;
забезпечують надання територіальним
центрам комплектування та соціальної
підтримки, Центральному управлінню та/або
регіональним органам Служби безпеки
України, відповідному підрозділу Служби
зовнішньої розвідки України відомостей про
реєстрацію,
банкрутство
(ліквідацію)
підприємств, установ і організацій, що

Відхилено

Виключити

Враховано

"забезпечують на території відповідних
населених пунктів ведення військового обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів,
бронювання
військовозобов'язаних на період мобілізації та
на воєнний час і надання звітності щодо
бронювання військовозобов'язаних у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України;
забезпечують надання територіальним
центрам комплектування та соціальної
підтримки, Центральному управлінню та/або
регіональним органам Служби безпеки
України, відповідному підрозділу Служби
зовнішньої розвідки України відомостей про
реєстрацію,
банкрутство
(ліквідацію)
підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери їх управління, згідно із
законодавством;
сприяють
територіальним
центрам
комплектування та соціальної підтримки,
Центральному
управлінню
та/або
регіональним органам Служби безпеки
України, відповідному підрозділу Служби
зовнішньої розвідки України у їхній роботі в
мирний час та в особливий період";
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остаточній редакції

належать до сфери їх управління, згідно із
законодавством;
сприяють
територіальним
центрам
комплектування та соціальної підтримки,
Центральному
управлінню
та/або
регіональним органам Служби безпеки
України, відповідному підрозділу Служби
зовнішньої розвідки України у їх роботі в
мирний час та в особливий період ".
334

8) у частині першій статті 21:

8) абзаци шостий, тринадцятий
сімнадцятий частини першої статті
викласти в такій редакції:

335

в абзаці шостому слова "військовим
комісаріатам"
замінити
словами
"територіальним центрам комплектування та
соціальної підтримки";

336

в абзаці тринадцятому слова
"облік
військовозобов'язаних, резервістів
і
призовників" замінити словами "військовий
облік призовників, військовозобов'язаних та
резервістів";

-310- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

в абзаці сімнадцятому слова "районного
(міського) військового комісаріату про
постановку" замінити словами "районного
(міського)
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки про
взяття";

-311- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Абзаци шостий,
тринадцятий та
сімнадцятий частини першої статті 21

337

Відхилено

Виключити

Враховано

та
21

"сприяти
територіальним центрам
комплектування та соціальної підтримки,
Центральному
управлінню
та/або
регіональним органам Служби безпеки
України, відповідному підрозділу Служби
зовнішньої розвідки України у їхній роботі в
мирний час та в особливий період";
"вести
військовий облік призовників,
військовозобов'язаних та резервістів із числа
працюючих, здійснювати заходи щодо
бронювання військовозобов'язаних на період
мобілізації та в особливий період і надавати
звітність з цих питань відповідним органам
державної влади, іншим державним органам
та органам місцевого самоврядування в
установленому порядку";
"у разі
реєстрації (перереєстрації),
переобладнання чи зняття з обліку
транспортних
засобів, що можуть бути
призначені для доукомплектування Збройних
Сил України та інших військових формувань
в особливий період, подавати до відповідних
органів та підрозділів, що згідно із Законом
України "Про дорожній рух" здійснюють
державну реєстрацію та облік транспортних
засобів, документи з відміткою відповідного
районного (міського) територіального центру
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викласти в такій
редакції:
"сприяти
територіальним центрам комплектування та
соціальної
підтримки,
Центральному
управлінню та/або регіональним органам
Служби безпеки України, підрозділам
Служби зовнішньої розвідки у їх роботі в
мирний час та в особливий період";
"вести
військовий облік призовників,
військовозобов'язаних та резервістів із числа
працюючих, здійснювати заходи щодо
бронювання військовозобов'язаних на період
мобілізації та в особливий період і надавати
звітність із цих питань відповідним органам
державної влади, іншим державним органам
та органам місцевого самоврядування в
установленому порядку";
"у разі
реєстрації (перереєстрації),
переобладнання чи зняття з обліку
транспортних
засобів, які можуть бути
призначені для доукомплектування Збройних
Сил України та інших військових формувань
в особливий період, подавати до відповідних
органів та підрозділів, що згідно із Законом
України "Про дорожній рух" здійснюють
державну реєстрацію та облік транспортних
засобів, документи з відміткою відповідного
районного (міського) територіального центру
комплектування та соціальної підтримки про
взяття їх на військовий облік (зняття з
військового обліку)".
338
339

340

комплектування та соціальної підтримки про
взяття їх на військовий облік (зняття з
військового обліку)";

9) у статті 22:
абзац другий частини першої викласти в
такій редакції:

"з'являтися
за
викликом
до
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки (військовозобов'язані,
резервісти Служби безпеки України – за
викликом Центрального управління або

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9) у статті 22:
-312- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано

В абзаці 2 підпункту 9 пункту 12 розділу 1
законопроекту словосполучення «військових
комісарів» замінити словом «керівників»
-313- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

абзац другий частини першої викласти в
такій редакції:

Враховано частково

"з'являтися
за
викликом
до
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки (військовозобов'язані
Служби безпеки України – за викликом

Ця правка іде в розріз
із
головною
ідеєю
законодавчих ініціатив,
розроблених на вимогу

"з'являтися
за
викликом
до
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки (військовозобов'язані,
резервісти Служби безпеки України – за
викликом Центрального управління або
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

регіонального органу Служби безпеки
України, військовозобов'язані, резервісти
Служби зовнішньої розвідки України – за
викликом Служби зовнішньої розвідки
України) для взяття на військовий облік
військовозобов'язаних
та
резервістів,
визначення їх призначення на воєнний час";

Центрального управління або регіонального
органу
Служби
безпеки
України,
військовозобов'язані Служби зовнішньої
розвідки України – за викликом Служби
зовнішньої розвідки України) для взяття на
військовий облік військовозобов'язаних ,
визначення їх призначення на воєнний час";
-314- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Слова "воєнний час" замінити словами
"особливий період".

рішення РНБО України
(від 26.12.2018 “Щодо
підсумків
введення
воєнного
стану
в
Україні”, уведеного в
дію Указом ПрУ від
25.01.2019 № 17/2019)
Враховано

регіонального органу Служби безпеки
України, військовозобов'язані, резервісти
Служби зовнішньої розвідки України – за
викликом Служби зовнішньої розвідки
України) для взяття на військовий облік
військовозобов'язаних
чи
резервістів,
визначення їх призначення на особливий
період";

частину третю та абзац перший частини
п'ятої викласти в такій редакції:
"3. Під час мобілізації громадяни
зобов'язані з'явитися до військових частин або
на збірні пункти територіального центру
комплектування та соціальної підтримки у
строки, зазначені в отриманих ними
документах (мобілізаційних розпорядженнях,
повістках
військових
комісарів
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки), або у строки, визначені
командирами
військових
частин
(військовозобов'язані, резервісти Служби
безпеки України – за викликом керівників
органів, де вони перебувають на військовому
обліку,
військовозобов'язані,
резервісти
Служби зовнішньої розвідки України – за
викликом Служби зовнішньої розвідки
України, військовозобов'язані Оперативнорятувальної служби цивільного захисту – за
викликом керівників відповідних органів

-315- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
"3. Під час мобілізації громадяни
зобов'язані з'явитися до військових частин або
на збірні пункти територіального центру
комплектування та соціальної підтримки у
строки, зазначені в отриманих ними
документах (мобілізаційних розпорядженнях,
повістках
військових
комісарів
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки), або у строки, визначені
командирами
військових
частин
(військовозобов'язані
Служби
безпеки
України – за викликом керівників органів, де
вони перебувають на військовому обліку,
військовозобов'язані Служби зовнішньої
розвідки України – за викликом Служби
зовнішньої
розвідки
України,
військовозобов'язані Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту – за викликом

Враховано редакційно

частину третю та абзац перший частини
п'ятої викласти в такій редакції:
"3. Під
час мобілізації громадяни
зобов'язані з'явитися до військових частин або
на збірні пункти територіального центру
комплектування та соціальної підтримки у
строки, зазначені в отриманих ними
документах (мобілізаційних розпорядженнях,
повістках керівників територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки), або
у строки, визначені командирами військових
частин (військовозобов'язані, резервісти
Служби безпеки України – за викликом
керівників органів, в яких вони перебувають
на військовому обліку, військовозобов'язані,
резервісти
Служби зовнішньої розвідки
України – за викликом керівників відповідних
підрозділів Служби зовнішньої
розвідки
України, військовозобов'язані Оперативнорятувальної служби цивільного захисту – за
викликом керівників відповідних органів
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управління центрального органу виконавчої
влади, який забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері
цивільного захисту)";

керівників відповідних органів управління
центрального органу виконавчої влади, який
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері цивільного захисту)";
-316- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Враховано редакційно

Слова "військових комісарів" замінити на
"начальників"
-317- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано редакційно

"5. Призов громадян на військову службу
під час мобілізації або залучення їх до
виконання
обов'язків
за
посадами,
передбаченими штатами воєнного часу,
здійснюють
територіальні
центри
комплектування та соціальної підтримки за
сприяння місцевих органів виконавчої влади
або
командири
військових
частин
(військовозобов'язаних, резервістів Служби
безпеки України – Центральне управління або
регіональні органи Служби безпеки України,
військовозобов'язаних, резервістів Служби
зовнішньої розвідки України – Служба
зовнішньої
розвідки
України,
військовозобов'язаних
Оперативнорятувальної служби цивільного захисту –
відповідні органи управління центрального
органу виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері цивільного захисту)".

"5. Призов громадян на військову службу
під час мобілізації або залучення їх до
виконання
обов'язків
за
посадами,
передбаченими штатами воєнного часу,
здійснюють
територіальні
центри
комплектування та соціальної підтримки за
сприяння місцевих органів виконавчої влади
або
командири
військових
частин
(військовозобов'язаних
Служби
безпеки
України – Центральне управління або
регіональні органи Служби безпеки України,
військовозобов'язаних Служби зовнішньої
розвідки України – Служба зовнішньої
розвідки України, військовозобов'язаних
Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту – відповідні органи управління
центрального органу виконавчої влади, який
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері цивільного захисту)".
-318- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

управління центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері цивільного
захисту)";

Враховано

"5. Призов громадян на військову
службу під час мобілізації або залучення їх до
виконання
обов'язків
за
посадами,
передбаченими штатами воєнного часу,
здійснюють
територіальні
центри
комплектування та соціальної підтримки за
сприяння місцевих органів виконавчої влади
або
командири
військових
частин
(військовозобов'язаних, резервістів Служби
безпеки України – Центральне управління або
регіональні органи Служби безпеки України,
військовозобов'язаних, резервістів Служби
зовнішньої розвідки України – відповідний
підрозділ Служби зовнішньої розвідки
України, військовозобов'язаних Оперативнорятувальної служби цивільного захисту –
відповідні органи управління центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері цивільного захисту)";
10) частину першу статті 23 після
абзацу одинадцятого доповнити новим
абзацом такого змісту:
“працівники
органів військового
управління
(органів
управління),
військових
частин
(підрозділів),
підприємств,
установ
та
організацій
Міністерства оборони України, Збройних Сил
України, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації
України,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України,
Національної гвардії
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Редакція, прийнята в першому читанні

13. Пункт 5 частини сьомої статті 10
Закону України "Про відпустки" (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4 із
наступними змінами) після слів "військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період" доповнити словами
"військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період".
14. У статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів військової служби, ветеранів
органів
внутрішніх
справ,
ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист" (Відомості Верховної Ради
України,
1998 р., № 40 – 41, ст. 249 із
наступними змінами):
1) у другому реченні частини п'ятої слова
"військовими
комісаріатами"
замінити
словами
"територіальними
центрами
комплектування та соціальної підтримки";
2) у частині шостій слова "військові
комісаріати" замінити словами "територіальні
центри комплектування та соціальної
підтримки".

Пропозиції та поправки до проекту

Частину першу статті 23 доповнити
абзацом такого змісту:
“працівники
органів
військового
управління (органів управління), військових
частин (підрозділів), підприємств, установ та
організацій Міністерства оборони України,
Збройних Сил України, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Національної гвардії
України, Державної прикордонної служби
України, Національної поліції України,
податкової
міліції,
Національного
антикорупційного бюро України, Державного
бюро розслідувань, Державної виконавчої
служби України, Управління державної
охорони України”.
-319- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

України, Державної прикордонної служби
України,
Національної поліції України,
податкової
міліції,
Національного
антикорупційного бюро України, Державного
бюро розслідувань, Державної виконавчої
служби України, Управління державної
охорони України”.
У зв'язку з
цим абзац дванадцятий
вважати абзацом тринадцятим.

Відхилено

Виключити
-320- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Пункт 13 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до Закону України «Про
відпустки») виключити.

-321- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

10. Пункт 5 частини сьомої статті 10
Закону України
"Про відпустки"
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
№ 2, ст. 4; 2009 р., № 38, ст. 535; 2015 р., №
22, ст. 148) після слів "військової служби за
призовом під час мобілізації, на особливий
період" доповнити
словами "військової
служби за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період".
11. У статті 7 Закону України "Про
статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх
справ,
ветеранів Національної поліції і деяких
інших осіб та їх соціальний
захист"
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
№ 40 – 41, ст. 249; 2001 р., № 24, ст. 127):
у другому реченні частини п'ятої слова
"військовими
комісаріатами"
замінити
словами
"територіальними
центрами
комплектування та соціальної підтримки";
у частині
шостій слова "військові
комісаріати"
замінити
словами
"інші
державні органи, територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки".
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

348

15. У частині першій статті 10 Закону
України "Про функціонування єдиної
транспортної системи України в особливий
період" (Відомості Верховної Ради України,
1998 р., № 52, ст. 318, 2014 р., № 8, ст. 88)
слова "військовими комісаріатами" замінити
словами
"територіальними
центрами
комплектування та соціальної підтримки".

349

16. У Статуті внутрішньої служби
Збройних Сил України, затвердженому
Законом України "Про Статут внутрішньої

Пропозиції та поправки до проекту

Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
У частині шостій статті 7 слова "військові
комісаріати" замінити словами
"інші
державні органи, територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки".
-322- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Назву та частину першу статті 10 викласти
в такій редакції:
"Стаття 10. Взаємодія центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
транспорту, з іншими центральними органами
виконавчої влади, державними органами та
установами і організаціями в особливий
період
У ході підготовки єдиної транспортної
системи та функціонування її в особливий
період центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері транспорту,
підприємства (об'єднання), установи і
організації єдиної транспортної системи
України взаємодіють з Міністерством
оборони України, іншими центральними
органами виконавчої влади, державними
органами,
штабами
оперативних
командувань, територіальними центрами
комплектування та соціальної підтримки".

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12. Назву та частину першу статті 10
Закону України "Про функціонування
єдиної транспортної системи України в
особливий період" (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., № 52, ст. 318)
викласти в такій редакції:
"Стаття
10. Взаємодія центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері транспорту, з іншими центральними
органами виконавчої влади, державними
органами та установами і організаціями в
особливий період
Під час підготовки єдиної транспортної
системи та функціонування її в особливий
період центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері транспорту,
підприємства (об'єднання), установи і
організації єдиної транспортної системи
України взаємодіють з Міністерством
оборони України, іншими центральними
органами виконавчої влади, державними
органами,
штабами
оперативних
командувань, територіальними центрами
комплектування та соціальної підтримки".

14. У Статуті внутрішньої служби
Збройних Сил України, затвердженому
Законом України "Про Статут внутрішньої
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

служби Збройних Сил України" (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., № 22 – 23,
ст. 194 із наступними змінами):
350

1) у частині першій статті 231 слова
"військових комісаріатів" замінити словами
"територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки";

351

2) у частині третій статті 260 слова
"військового комісаріату" замінити словами
"територіального центру комплектування та
соціальної підтримки";

352

служби Збройних Сил України" (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., № 22–23,
ст. 194; 2017 р., № 26, ст. 295; 2020 р., № 3,
ст. 24):
1) у частині першій статті 231, частині
третій статті 260 та пункті 1 додатка 4 до цього
Статуту слова "військовий комісаріат" у всіх
відмінках та числах замінити
словами
"територіальний центр комплектування та
соціальної
підтримки" у відповідному
відмінку та числі;
-323- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Враховано редакційно

2) у частині третій статті 260 слова
"відповідної вимоги військового комісаріату"
замінити на "вимоги центру комплектування
та соціальної підтримки"
-324- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано

До підпункту 2 пункту 16 розділу 1
законопроекту додати абзац такого змісту:«У
ст.
261
замінити
словосполучення
«військовими комісарами» словосполученням
«керівниками
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки».
353

354

355

3) у пункті 1 додатка 4 до Статуту слова
"військових комісаріатів" замінити словами
"територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки".
17. У додатку 2 до Статуту гарнізонної та
вартової служб Збройних
Сил України,
затвердженого Законом України "Про Статут
гарнізонної та вартової служб Збройних Сил
України" (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., № 22 – 23, ст. 196 із наступними
змінами):
1) в абзаці другому пункту 1 та пункті 4
слова "гарнізону" виключити;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

-325- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.

Враховано

2) у статті
261 слова «військовими
комісарами» замінити словами «керівниками
територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки».

15. У Статуті гарнізонної та вартової
служб
Збройних
Сил
України,
затвердженому Законом України "Про
Статут гарнізонної та вартової служб
Збройних
Сил
України"
(Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., № 22–23,
ст. 196; 2005 р., № 3, ст. 76):
1) у статтях 25, 83 та додатку 18 до
цього Статуту слова "військовий комісар" у
всіх відмінках та числах замінити словами
"керівник
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки" у
відповідному відмінку та числі;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
У Статуті гарнізонної та вартової служб
Збройних Сил України:
1) у статтях 25, 83 та додатку 18 до цього
Статуту слова "військовий комісар" замінити
словами "керівник територіального центру
комплектування та соціальної підтримки";
2) у додатку 2 до цього Статуту:
в абзаці другому пункту 1 та пункті 4 слово
"гарнізону" виключити;
у тексті додатка слова "військовий
комісаріат" у всіх відмінках замінити словами
"територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки" у відповідному
відмінку.
356

357

358

2) у додатку 2 до цього Статуту слова
"військовий комісаріат" у всіх відмінках
замінити словами "територіальний центр
комплектування та соціальної підтримки" у
відповідному відмінку, а слово "гарнізону"
виключити;

2) у тексті додатка слова "військовий
комісаріат" у всіх відмінках замінити словами
"територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки" у відповідному
відмінку.
18. У частині п'ятій статті 21 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття"
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
№ 22, ст. 171) слова "облік у військовому
комісаріаті" замінити словами "військовий
облік
у
територіальному
центрі
комплектування та соціальної підтримки".
19. Пункт 3 статті 18 Закону України "Про
правовий режим надзвичайного стану"
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
№ 23, ст. 176) викласти в такій редакції:

-326- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

16. У частині п'ятій статті 21 Закону
України
"Про
загальнообов'язкове
державне
соціальне страхування на
випадок безробіття" (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2009 р.,
№ 18, ст. 247) слова "облік у військовому
комісаріаті"
замінити
словами
"військовий облік у
територіальному
центрі комплектування та соціальної
підтримки".
17. Пункт 3 статті 18 Закону України
"Про правовий режим надзвичайного
стану" (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., № 23, ст. 176) викласти в такій
редакції:
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359

360

Редакція, прийнята в першому читанні

"3)
заборона
призовникам,
військовозобов'язаним
та
резервістам
змінювати місце проживання без відома
відповідного
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки".

20. В абзаці четвертому частини другої
статті 33 Закону України "Про статус
депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р.,
№ 40, ст. 290 із
наступними змінами) після слів "військову
службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період" доповнити словами
"військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період", а слово
"демобілізації" замінити словами "звільнення
з військової служби".

Пропозиції та поправки до проекту

Пункт 3 статті 18 викласти в такій редакції:
"3)
заборона
призовникам,
військовозобов'язаним
та
резервістам
змінювати місце проживання без відома
відповідного
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки,
Центрального
управління
та/або
регіонального органу Служби безпеки
України, підрозділом Служби зовнішньої
розвідки".
-327- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
"3)
заборона
призовникам
та
військовозобов'язаним
змінювати
місце
проживання
без
відома
відповідного
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки".

-328- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Враховано частково
Ця правка іде в розріз
із
головною
ідеєю
законодавчих ініціатив,
розроблених на вимогу
рішення РНБО України
(від 26.12.2018 “Щодо
підсумків
введення
воєнного
стану
в
Україні”, уведеного в
дію Указом ПрУ від
25.01.2019 № 17/2019)
Відхилено

Виключити
-329- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
Пункт 20 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад») виключити.
-330- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)

Відхилено

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"3)
заборона
призовникам,
військовозобов'язаним
та
резервістам
змінювати місце проживання без відома
відповідного
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки,
Центрального
управління
та/або
регіонального органу
Служби безпеки
України, відповідного підрозділу Служби
зовнішньої розвідки України".

19. В абзаці четвертому частини другої
статті 33 Закону України "Про статус
депутатів
місцевих
рад"
(Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст.
290; 2007 р., № 12, ст. 110; 2017 р., № 17, ст.
211) слова "військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період" замінити
словами "військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період,
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період", а слово
"демобілізації" замінити словами "звільнення
з військової служби".
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В абзаці четвертому частини другої статті
33 Закону України "Про статус депутатів
місцевих рад" слова "військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період" замінити словами "військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період, військову службу за призовом осіб із
числа резервістів в особливий період", а слово
"демобілізації" замінити словами "звільнення
з військової служби".
361

362
363

364

365
366

21. У Законі України "Про Державну
прикордонну службу України" (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208
із наступними змінами):
1) у статті 14:

20. У Законі України "Про Державну
прикордонну службу України" (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст.
208 із наступними змінами):
1) у статті 14:

у частині п'ятій слова "військових
комісаріатах"
замінити
словами
"територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки";
частину восьму після слів "військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період" доповнити словами
"військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період";

у частині п'ятій слова "військових
комісаріатах"
замінити
словами
"територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки";
частину восьму після слів "військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період" доповнити словами
"військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період";

2) статтю 19 доповнити пунктом 30 такого
змісту:
"30) надання необхідних для забезпечення
ведення військового обліку призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів
відомостей, що зберігаються в інформаційних
системах, у тому числі банках даних, в обсягах
даних, зазначених у статтях 7, 14 Закону
України "Про Єдиний державний реєстр
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів".

-331- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-332- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Абзац третій підпункту 1 пункту 21
Розділу І законопроекту (щодо внесення змін
до частини восьмої статті 14 Закону України
«Про Державну прикордонну службу
України») виключити.
-333- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-334- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.

Враховано

2) статтю 19 доповнити пунктом 30 такого
змісту:
"30) надання до Єдиного державного
реєстру
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів
необхідних для
забезпечення ведення
військового
обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів
відомостей, що зберігаються в інформаційних
системах, у тому числі банках даних, в
обсягах даних, зазначених у статтях 7, 14
Закону України "Про Єдиний державний
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№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Статтю 19 доповнити пунктом 30 такого
змісту:
"30) надання до Єдиного державного
реєстру
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів
необхідних для забезпечення ведення
військового
обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів
відомостей, що зберігаються в інформаційних
системах, у тому числі банках даних, в обсягах
даних, зазначених у статтях 7, 14 Закону
України "Про Єдиний державний реєстр
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів".
367

368

369

22. В абзаці першому пункту 4 статті 1
Закону України "Про державні гарантії
соціального захисту військовослужбовців, які
звільняються із
служби у зв'язку з
реформуванням Збройних Сил України, та
членів їхніх сімей" (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., № 36, ст. 444 із наступними
змінами) слова "облік у військовому
комісаріаті" замінити словами "військовий
облік
у
територіальному
центрі
комплектування та соціальної підтримки".
23. Статтю 3 Закону України "Про доступ
до судових рішень" (Відомості Верховної
Ради України, 2006 р., № 15, ст. 128 із
наступними змінами) доповнити частиною
п'ятою такого змісту:
"5. Державна судова адміністрація України
забезпечує надання в електронному вигляді та
в обсягах даних, зазначених у статтях 7, 14
Закону України "Про Єдиний державний
реєстр призовників, військовозобов'язаних та

-335- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

реєстр призовників, військовозобов'язаних та
резервістів".

Відхилено

Виключити
-336- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Відхилено

Пункт 23 розділу І законопроекту
вилучити
-337- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-338- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

21. В абзаці першому пункту 4 статті 1
Закону України "Про державні гарантії
соціального захисту військовослужбовців,
які звільняються із
служби у зв'язку з
реформуванням Збройних Сил України, та
членів їхніх сімей" (Відомості Верховної
Ради України, 2004 р., № 36, ст. 444) слова
"облік у військовому комісаріаті" замінити
словами "військовий облік у територіальному
центрі
комплектування
та
соціальної
підтримки".
23. Статтю 3 Закону України "Про
доступ до судових рішень" (Відомості
Верховної Ради України, 2006 р., № 15, ст.
128; 2012 р., № 22, ст. 221; 2015 р., № 18-20,
ст. 132; 2017 р., № 48, ст. 436) доповнити
частиною п'ятою такого змісту:
"5. Державна судова адміністрація України
забезпечує надання в електронній формі та в
обсягах даних, зазначених у пункті 19
частини першої статті 7 та пункті 9 частини
третьої статті 14 Закону України "Про
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резервістів", відомостей, необхідних для
забезпечення ведення військового обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів.

(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частину п'яту статті 3 викласти в такій
редакції:
"5. Державна судова адміністрація України
забезпечує надання в електронному вигляді та
в обсягах даних, зазначених у пункті 19
статті 7 та пункті 9 частини третьої статті
14 Закону України "Про Єдиний державний
реєстр призовників, військовозобов'язаних та
резервістів", відомостей, необхідних для
забезпечення ведення військового обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів".

24. У частині третій статті 11 Закону
України "Про Державну службу спеціального
зв'язку та захисту інформації України"
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
№ 30, ст. 258 із наступними змінами) слова
"військових комісаріатах" замінити словами
"територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки".
25. У частині першій статті 12 Закону
України "Про функціонування паливноенергетичного комплексу в особливий період"
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
№ 52, ст. 526, 2014 р., № 2 – 3, ст. 41) слова
"військовими
комісаріатами"
замінити
словами
"територіальними
центрами
комплектування та соціальної підтримки".

-339- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Назву та частину першу статті 12 викласти
в такій редакції:
"Стаття 12. Взаємодія центральних
органів виконавчої влади, що забезпечують
формування та реалізують державну політику

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Єдиний державний реєстр призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів",
відомостей, необхідних для забезпечення
ведення військового обліку призовників,
військовозобов'язаних та резервістів".

Враховано

34. У частині третій статті 11 Закону
України
"Про
Державну
службу
спеціального зв'язку та захисту інформації
України" (Відомості Верховної Ради
України, 2014 р., № 25, ст. 890) слова
"військових
комісаріатах"
замінити
словами
"територіальних
центрах
комплектування та соціальної підтримки".
25. Назву та частину першу статті 12
Закону України "Про функціонування
паливно-енергетичного
комплексу
в
особливий період" (Відомості Верховної
Ради України, 2006 р., № 52, ст. 526; 2014 р.,
№ 2-3, ст. 41) викласти в такій редакції:
"Стаття
12. Взаємодія центральних
органів виконавчої влади, що забезпечують
формування та реалізують державну політику
у паливно-енергетичному комплексі,
з
іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, державними органами і
підприємствами, установами та організаціями
в особливий період
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у паливно-енергетичному комплексі, з
іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, державними органами і
підприємствами, установами та організаціями
в особливий період
У
процесі
підготовки
паливноенергетичного комплексу до функціонування
в особливий період та під час його
функціонування у цей період центральні
органи виконавчої влади, що забезпечують
формування та реалізують державну політику
у
паливно-енергетичному
комплексі,
взаємодіє з іншими центральними і місцевими
органами виконавчої влади, штабами
оперативних
командувань,
державними
органами,
територіальними
центрами
комплектування та соціальної підтримки
шляхом спільного розроблення планових
організаційно-методичних
документів
і
заходів
щодо
забезпечення
сталого
функціонування підприємств, установ та
організацій
паливно-енергетичного
комплексу в особливий період, матеріальнотехнічного забезпечення, а також прийняття
відповідних нормативно-правових актів".
372

26. Частину другу статті 7 Закону України
"Про захист персональних даних" (Відомості
Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481
із наступними змінами) доповнити пунктом 61 такого змісту:

373

"6-1) необхідна в цілях забезпечення
ведення військового обліку призовників,
військовозобов'язаних та резервістів (в
обсягах даних, зазначених у статті 7 Закону
України "Про Єдиний державний реєстр
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів")".

374

27. Статтю 11 Закону України "Про
державну реєстрацію актів цивільного стану"
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,

-340- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
"6-1) необхідна в цілях забезпечення
ведення військового обліку призовників та
військовозобов'язаних (в обсягах даних,
зазначених у статті 7 Закону України "Про
Єдиний державний реєстр призовників та
військовозобов'язаних ")".

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У процесі
підготовки паливноенергетичного комплексу до функціонування
в особливий
період та під час його
функціонування у цей період центральні
органи виконавчої влади, що забезпечують
формування та реалізують державну політику
у
паливно-енергетичному
комплексі,
взаємодіють з іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади,
штабами
оперативних
командувань,
державними органами, територіальними
центрами комплектування та соціальної
підтримки шляхом спільного розроблення
планових
організаційно-методичних
документів і заходів щодо забезпечення
сталого
функціонування
підприємств,
установ та організацій паливно-енергетичного
комплексу в особливий період, матеріальнотехнічного забезпечення, а також прийняття
відповідних нормативно-правових актів".

Враховано частково

26. Частину другу статті 7 Закону
України "Про захист персональних даних"
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
№ 34, ст. 481; 2013 р., № 51, ст. 715; 2014 р.,
№ 14, ст. 252; 2018 р., № 5, ст. 31) доповнити
пунктом 61 такого змісту:
"61)
необхідна в цілях забезпечення
ведення військового обліку призовників,
військовозобов'язаних та резервістів (в
обсягах даних, зазначених у статті 7 Закону
України "Про Єдиний державний реєстр
призовників,
військовозобов'язаних та
резервістів")".
27. Статтю 11 Закону України "Про
державну реєстрацію актів цивільного
стану" (Відомості Верховної Ради України,
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№ 38, ст. 509 із наступними змінами)
доповнити після частини шостої новою
частиною такого змісту:
375

376
377

378

"7. З метою забезпечення ведення
військового
обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів
відомості про фізичних осіб, що містяться в
Державному реєстрі актів цивільного стану
громадян,
в
електронному
вигляді
передаються до Єдиного державного реєстру
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів в обсягах даних, зазначених у
статтях 7, 14 Закону України "Про Єдиний
державний
реєстр
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів".
У зв'язку з цим частину сьому вважати
частиною восьмою.
28. Розділ VIII "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування" (Відомості
Верховної Ради України, 2011 р., № 2 – 3, ст.
11 із наступними змінами) доповнити
пунктом 9-15 такого змісту:

"9-15. Під час дії особливого періоду,
визначеного
Законом
України
"Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію",
платники єдиного внеску, зазначені у частині
першій статті 4 Закону України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування", призвані на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, на весь строк
їх військової служби звільняються від
виконання своїх обов'язків, визначених
частиною другою статті 6 Закону України

-341- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

"7. З метою забезпечення ведення
військового
обліку
призовників
та
військовозобов'язаних відомості про фізичних
осіб, що містяться в Державному реєстрі актів
цивільного стану громадян, в електронному
вигляді передаються до Єдиного державного
реєстру призовників, військовозобов'язаних
та резервістів в обсягах даних, зазначених у
статтях 7, 14 Закону України "Про Єдиний
державний
реєстр
призовників
та
військовозобов'язаних".
-342- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-343- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Пункт 28 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до Розділу VIII «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про
збір
та
облік
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування») виключити.
-344- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2010 р., № 38, ст. 509; 2014 р., № 5, ст. 62; 2018
р., № 46, ст. 368; 2020 р., № 11, ст. 63) після
частини шостої доповнити новою частиною
такого змісту:
"7. З
метою забезпечення ведення
військового
обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів
відомості про фізичних осіб, що містяться в
Державному реєстрі актів цивільного стану
громадян, в електронній формі передаються
до Єдиного державного реєстру призовників,
військовозобов'язаних та резервістів в обсягах
даних, зазначених у статтях 7, 14 Закону
України "Про Єдиний державний реєстр
призовників,
військовозобов'язаних та
резервістів".
У зв'язку з цим частину сьому вважати
частиною восьмою.
28. Розділ VIII "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про збір та
облік
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., № 2–3, ст. 11 із наступними
змінами) доповнити пунктом 918 такого
змісту:

"918. Під час дії особливого періоду,
визначеного
Законом
України
"Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію",
платники єдиного внеску, зазначені у частині
першій статті 4 цього Закону, призвані на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, на весь строк
їх військової служби звільняються від
виконання своїх обов'язків,
визначених
частиною другою статті 6 цього Закону, якщо
вони не є роботодавцями.
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"Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування", якщо вони не є роботодавцями.
Підставою для такого звільнення є заява
платника
єдиного
внеску
та
копія
відповідного військово-облікового документа
із зазначенням даних про його призов на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, які подаються
до податкового органу за місцем обліку
платника єдиного внеску протягом 10 днів
після його звільнення з такої військової
служби.
Якщо платник єдиного внеску після
звільнення з військової служби за призовом
осіб із числа резервістів в особливий період
перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв'язку
з виконанням обов'язків такої служби, заява і
копія відповідного військово-облікового
документа подаються ним протягом 10 днів
після закінчення лікування (реабілітації).
Якщо платник єдиного внеску має
найманих працівників і на строк своєї
військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період уповноважує
іншу особу на виплату найманим працівникам
заробітної плати та/або інших доходів, його
зобов'язання, визначені підпунктами 1 (крім
сплати єдиного внеску), 2 – 6, 10, 12 частини
другої статті 6 цього Закону, здійснює така
уповноважена особа.
Єдиний внесок, що був нарахований
уповноваженою особою з таких виплат
протягом строку військової служби платника
єдиного внеску, сплачується звільненим з
військової служби платником єдиного внеску
протягом 180 календарних днів з дня,
наступного за днем його звільнення з такої
служби, без нарахування штрафних і
фінансових санкцій. Платник єдиного внеску
у заяві, яка подається згідно з абзацом другим
цього пункту, зазначає дані про нарахований

Пропозиції та поправки до проекту

-345- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити

-346- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-347- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-348- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підставою для зазначеного звільнення є
заява платника єдиного внеску та копія
відповідного військово-облікового документа
із зазначенням даних про його призов на
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, які подаються
до податкового органу за місцем обліку
платника єдиного внеску протягом 10 днів
після його звільнення з такої військової
служби.
Якщо платник
єдиного внеску після
звільнення з військової служби за призовом
осіб із числа резервістів в особливий період
перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв'язку
з виконанням обов'язків такої служби, заява і
копія відповідного
військово-облікового
документа подаються ним протягом 10 днів
після закінчення лікування (реабілітації).
Якщо платник єдиного
внеску має
найманих працівників і на строк своєї
військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період уповноважує
іншу особу
на виплату найманим
працівникам заробітної плати та/або інших
доходів, його
зобов'язання, визначені
пунктами 1 (крім сплати єдиного внеску), 2–6,
10 і 12 частини другої статті 6 цього Закону,
здійснює така уповноважена особа.
Єдиний
внесок,
нарахований
уповноваженою особою з таких виплат
протягом строку військової служби платника
єдиного внеску, сплачується звільненим з
військової служби платником єдиного внеску
протягом 180 календарних днів з дня,
наступного за днем його звільнення з такої
служби, без нарахування штрафних і
фінансових санкцій. Платник єдиного внеску
в заяві, подання якої передбачено абзацом
другим цього пункту, зазначає дані про
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уповноваженою особою єдиний внесок на
суму таких виплат.
Звітність про нарахований уповноваженою
особою протягом строку військової служби
платника єдиного внеску єдиний внесок на
суми виплат найманим працівникам платника
єдиного внеску подається платником єдиного
внеску, звільненим із військової служби за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період, у порядку та строки, встановлені цим
Законом, без нарахування штрафних і
фінансових санкцій, передбачених цим
Законом.
Під час дії особливого періоду,
визначеного
Законом
України
"Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію", до
платників єдиного внеску, зазначених у
частині першій статті 4 Закону України "Про
збір
та
облік
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування", призваних на військову службу
за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період, протягом строку такої
військової служби заходи впливу та
стягнення, передбачені статтею 25 цього
Закону, не застосовуються.
Підставою для незастосування зазначених
заходів впливу та стягнень є копія
відповідного військово-облікового документа
із зазначенням даних про призов платника
єдиного внеску на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період, яка подається до органів доходів і
зборів військовим комісаром територіального
центру комплектування та соціальної
підтримки або командиром військової
частини протягом десяти днів після призову".
29. У частині другій статті 11 Закону
України
"Про
передачу,
примусове
відчуження або вилучення майна в умовах
правового режиму воєнного чи надзвичайного
стану" (Відомості Верховної Ради України,

Пропозиції та поправки до проекту

-349- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити

-350- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-351- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-352- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Враховано редакційно

Слова "військовим комісаром" замінити на
"начальником"
-353- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано

В абзаці 8 підпункту 1 пункту 28 розділу І
словосполучення «військовим комісаром»
замінити словом «керівником»

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

нарахований уповноваженою особою єдиний
внесок на суму таких виплат.
Звітність
про
нарахований
уповноваженою особою протягом строку
військової служби платника єдиного внеску
єдиний внесок на суми виплат найманим
працівникам платника
єдиного внеску
подається платником єдиного внеску,
звільненим із військової служби за призовом
осіб із числа резервістів в особливий період, у
порядку та строки, встановлені цим Законом,
без нарахування штрафних і фінансових
санкцій, передбачених цим Законом.
Під час дії
особливого періоду,
визначеного
Законом
України
"Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію", до
платників єдиного внеску, зазначених у
частині першій статті 4 цього Закону,
призваних на військову службу за призовом
осіб із числа резервістів в особливий період,
протягом строку такої військової служби
заходи впливу та стягнення, передбачені
статтею 25 цього Закону, не застосовуються.

Підставою для незастосування зазначених
заходів впливу та стягнень є копія
відповідного військово-облікового документа
із зазначенням даних про призов платника
єдиного внеску на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в
особливий період, що подається до органів
доходів і зборів керівником територіального
центру комплектування та соціальної
підтримки або командиром військової
частини в десятиденний строк після призову".
29. У частині другій статті 11 Закону
України "Про передачу, примусове
відчуження або вилучення майна в умовах
правового
режиму
воєнного
чи
надзвичайного стану" (Відомості Верховної
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2013 р., № 15,
ст. 99) слова
"військового комісаріату" замінити словами
"територіального центру комплектування та
соціальної підтримки".
30. Статтю 11 Закону України "Про
Єдиний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу
чи її спеціальний
статус" (Відомості Верховної Ради України,
2013 р., № 51, ст. 716 із наступними змінами)
доповнити після частини третьої новою
частиною такого змісту:
"4. Інформація, відомості або інші
персональні дані про особу, що містяться в
Реєстрі, передаються до Єдиного державного
реєстру призовників, військовозобов'язаних
та резервістів в електронному вигляді в
обсягах даних, зазначених у статтях 7, 14
Закону України "Про Єдиний державний
реєстр призовників, військовозобов'язаних та
резервістів".

У зв'язку з цим частини четверту та п'яту
вважати відповідно частинами п'ятою та
шостою.
31. В абзаці четвертому пункту 5 частини
першої статті 20 Закону України "Про Кабінет
Міністрів України" (Відомості Верховної
Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222 із
наступними змінами) слова "і навчальні
збори" виключити.
32. Пункт 6 частини другої статті 6-1

Пропозиції та поправки до проекту

-354- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити

-355- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-356- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Після слів "дані про особу" доповнити
словами
(призовника,
військовозобов'язаного, резервіста)".
-357- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано

Відхилено

Виключити

-358- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Ради України, 2013 р., № 15, ст. 99) слова
"військового комісаріату" замінити словами
"територіального центру комплектування та
соціальної підтримки".
31. Статтю 11 Закону України "Про
Єдиний державний демографічний реєстр
та
документи,
що
підтверджують
громадянство України, посвідчують особу
чи
її спеціальний статус" (Відомості
Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст.
716; 2016 р., № 34, ст. 593; 2017 р., № 48, ст.
436; 2020 р., № 11, ст. 63) після частини
третьої доповнити новою частиною такого
змісту:
"4. Відомості або інші персональні дані
про
особу
(призовника,
військовозобов'язаного, резервіста), що
містяться в Реєстрі, передаються до Єдиного
державного
реєстру
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів в
електронній формі в обсягах даних,
зазначених у статтях 7, 14 Закону України
"Про Єдиний державний реєстр призовників,
військовозобов'язаних та резервістів".

У зв'язку з цим частини четверту та п'яту
вважати відповідно частинами п'ятою і
шостою.
32. В абзаці четвертому пункту 5
частини першої статті 20 Закону України
"Про
Кабінет
Міністрів
України"
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 13, ст. 222) слова "і навчальні збори"
виключити.
33. Пункт 6 частини другої статті 61
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392

Закону України "Про Національну гвардію
України" (Відомості Верховної Ради України,
2014 р., № 17, ст. 594, 2016 р., № 3, ст. 35)
після слів "військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період"
доповнити словами "військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період".
33. В абзаці другому частини другої статті
46 Закону України "Про вищу освіту"
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 37 – 38, ст. 2004
із наступними
змінами) слова "у зв'язку з оголошенням
мобілізації" замінити словами "за призовом
під час мобілізації, на особливий період або
військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період".

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Виключити
-359- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Пункт 32 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до Закону України «Про
Національну гвардію України») виключити.
-360- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

33. В абзаці другому частини другої статті
46 Закону України "Про вищу освіту"
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 37 – 38, ст. 2004 із наступними змінами)
слова "у зв'язку з оголошенням мобілізації"
замінити словами "за призовом під час
мобілізації, на особливий період".
-361- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Закону України "Про Національну гвардію
України"
(Відомості Верховної Ради
України, 2014 р., № 17, ст. 594; 2016 р., № 3,
ст. 35) після слів "військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період" доповнити словами "військову службу
за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період".
35. В абзаці другому частини другої
статті 46 Закону України "Про вищу
освіту" (Відомості Верховної Ради України,
2014 р., № 37 – 38, ст. 2004) слова "у зв'язку з
оголошенням мобілізації" замінити словами
"за призовом під час
мобілізації, на
особливий період або військову службу за
призовом осіб із
числа резервістів в
особливий період".

Пункт 33 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до Закону України «Про вищу
освіту») виключити.
393

34. У Законі України "Про запобігання
корупції" (Відомості Верховної Ради України,
2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):

394

1) в абзаці першому частини п'ятої статті
45 після слів "військової служби за призовом
під час мобілізації, на особливий період"
доповнити словами "військової служби за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період", а слова "військових комісаріатах"
замінити словами "територіальних центрах
комплектування та соціальної підтримки";
2) у статті 56:

395
396

в абзаці четвертому частини першої слова
"та на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період" замінити
словами "військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період,

-362- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

1) в абзаці першому частини п'ятої статті
45 слова "військових комісаріатах" замінити
словами
"територіальних
центрах
комплектування та соціальної підтримки";

-363- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

36. У Законі України "Про запобігання
корупції" (Відомості Верховної Ради
України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із
наступними змінами):
1) в абзаці першому частини п'ятої статті
45 після слів "військової служби за призовом
під час мобілізації, на особливий період"
доповнити словами "військової служби за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період", а слова "військових комісаріатах"
замінити словами "територіальних центрах
комплектування та соціальної підтримки";
2) у статті 56:

Відхилено

Виключити
-364- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 34
Розділу І законопроекту (щодо внесення змін
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Пропозиції та поправки до проекту

військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період";

до статті 56 Закону України «Про запобігання
корупції») виключити.
-365- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Пункт 2 частини 1 статті 56 Закону
України “Про запобігання корупції” викласти
в такій редакції:
“2) громадян, які призиваються на
військову службу за призовом осіб
офіцерського складу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період, військову службу за призовом осіб із
числа резервістів в особливий період або
залучаються до виконання обов'язків за
посадами, передбаченими штатами воєнного
часу;”

397

398
399
400
401
402

403
404
405

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

абзац
четвертий частини першої
викласти в такій редакції:
“2) громадян, які призиваються на
військову
службу за призовом осіб
офіцерського складу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період, військову службу за призовом осіб із
числа резервістів в особливий період, або
залучаються до виконання обов'язків
за
посадами, передбаченими штатами воєнного
часу”;

абзац сьомий частини третьої викласти в
такій редакції:
"6) відношення особи до виконання
військового обов'язку";
3) у статті 57:

абзац сьомий частини третьої викласти в
такій редакції:
"6) відношення особи до виконання
військового обов'язку";
3) у статті 57:

абзац сьомий частини другої викласти в
такій редакції:
"6) копію військово-облікового документа:
для призовника – посвідчення про приписку
до
призовної
дільниці;
для
військовозобов'язаного,
резервіста
–
військового
квитка
або
тимчасового
посвідчення військовозобов'язаного; для
військовослужбовця – військовий квиток,
посвідчення особи військовослужбовця";

абзац сьомий частини другої викласти в
такій редакції:
"6)
копію
військово-облікового
документа: для призовника – посвідчення про
приписку до
призовної дільниці, для
військовозобов'язаного,
резервіста
–
військового
квитка або тимчасового
посвідчення військовозобов'язаного, для
військовослужбовця – військового квитка,
посвідчення особи військовослужбовця";

-366- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

"6) копію військово-облікового документа:
для призовника – посвідчення про приписку
до
призовної
дільниці;
для
військовозобов'язаного – військового квитка
або
тимчасового
посвідчення
військовозобов'язаного;
для
військовослужбовця – військовий квиток,
посвідчення особи військовослужбовця";

Ця правка іде в розріз
із
головною
ідеєю
законодавчих ініціатив,
розроблених на вимогу
рішення РНБО України
(від 26.12.2018 “Щодо
підсумків
введення
воєнного
стану
в
Україні”, уведеного в
дію Указом ПрУ від
25.01.2019 № 17/2019)

у частині четвертій:
абзаци сьомий та восьмий викласти в такій
редакції:
"6) Службою безпеки України – щодо

у частині четвертій:

-367- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

абзаци сьомий та восьмий викласти в такій
редакції:
"6) Службою безпеки України – щодо
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407
408

409
410

411
412

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

наявності в особи допуску до державної
таємниці, а також щодо відношення особи до
виконання військового обов'язку (в частині
персонально-якісного
обліку
військовозобов'язаних, резервістів Служби
безпеки України);

"6) Службою безпеки України – щодо
наявності в особи допуску до державної
таємниці, а також щодо відношення особи до
виконання військового обов'язку (в частині
персонально-якісного
обліку
військовозобов'язаних
Служби
безпеки
України);
-368- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

7) Міністерством оборони України,
територіальними центрами комплектування
та
соціальної
підтримки
Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя – щодо відношення особи до
виконання військового обов'язку (за винятком
випадків
персонально-якісного
обліку
військовозобов'язаних, резервістів Служби
безпеки України та Служби зовнішньої
розвідки України)";
після абзацу восьмого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"8) Службою зовнішньої розвідки України
– щодо відношення особи до виконання
військового обов'язку (в частині персональноякісного
обліку
військовозобов'язаних,
резервістів Служби зовнішньої розвідки
України)".
У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати
абзацом десятим.
35. У Законі України "Про Національну
поліцію" (Відомості Верховної Ради України,
2015 р., № 40 – 41, ст. 379 із наступними
змінами):
1) частину другу статті 25 доповнити
пунктом 5 такого змісту:
"5) надає в електронному вигляді та в
обсягах
даних,
зазначених
у
статтях 7, 14 Закону України "Про Єдиний
державний
реєстр
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів",

Висновки, обґрунтування

наявності в особи допуску до державної
таємниці, а також щодо відношення особи до
виконання військового обов'язку (в частині
персонально-якісного
обліку
військовозобов'язаних, резервістів Служби
безпеки України);
Враховано частково

7) Міністерством оборони України,
територіальними центрами комплектування
та
соціальної
підтримки
Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя – щодо відношення особи до
виконання військового обов'язку (за винятком
випадків
персонально-якісного
обліку
військовозобов'язаних
Служби безпеки
України та Служби зовнішньої розвідки
України)";
-369- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

"8) Службою зовнішньої розвідки України
– щодо відношення особи до виконання
військового обов'язку (в частині персональноякісного
обліку
військовозобов'язаних
Служби зовнішньої розвідки України)".

7)
Міністерством оборони України,
територіальними центрами комплектування
та
соціальної підтримки Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя – щодо відношення особи до
виконання військового обов'язку (крім
випадків
персонально-якісного обліку
військовозобов'язаних, резервістів Служби
безпеки
України та Служби зовнішньої
розвідки України)";
після абзацу восьмого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"8) Службою зовнішньої розвідки України
– щодо відношення особи до виконання
військового обов'язку (в частині персональноякісного обліку
військовозобов'язаних,
резервістів Служби зовнішньої розвідки
України)".
У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати
абзацом десятим.
37. У Законі України "Про Національну
поліцію"
(Відомості
Верховної
Ради
України, 2015 р., № 40 – 41, ст. 379):

-370- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

1) частину другу статті 25 доповнити
пунктом 5 такого змісту:

Відхилено

"5) надає до Єдиного державного реєстру
призовників, військовозобов'язаних та
резервістів в електронній формі та в обсягах
даних, зазначених у статтях 7, 14 Закону
України "Про Єдиний державний реєстр

Виключити
-371- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити
-372- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.

Враховано
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№

413
414

415

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

відомості, необхідні для забезпечення ведення
військового
обліку
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів";

(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частину другу статті 25 після слів "надає"
доповнити словами "до Єдиного державного
реєстру
призовників,
військовозобов'язаних та резервістів".

2) пункт 8 частини першої статті 54
викласти в такій редакції:
"8) копію військово-облікового документа
(посвідчення про приписку
до
призовної дільниці, військового квитка,
тимчасового
посвідчення
військовозобов'язаного) або посвідчення
особи військовослужбовця";
3) у частині шостій статті 59 слова
"військовому обліку військовозобов'язаних"
замінити словами "військовому обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів".

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів",
відомості, необхідні для
забезпечення ведення військового обліку
призовників,
військовозобов'язаних та
резервістів";

2) пункт 8 частини першої статті 54
викласти в такій редакції:
"8) копію військово-облікового документа
(посвідчення про приписку до призовної
дільниці, військового квитка, тимчасового
посвідчення військовозобов'язаного)
або
посвідчення особи військовослужбовця";
-373- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

3) у частині шостій статті 59 слова
"військовому обліку військовозобов'язаних"
замінити словами "військовому обліку
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів".

Відхилено

38. У пункті 1 частини першої статті 34
та пункті 3 частини десятої статті 71
Закону
України
"Про
виконавче
провадження" (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 30, ст. 542 із
наступними змінами) слова "військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий
період"
замінити
словами
"військової служби за призовом під час
мобілізації, на особливий
період,
військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період".

3) у частині шостій статті 59 слова
"військовому обліку військовозобов'язаних"
замінити словами "військовому обліку
призовників та військовозобов'язаних".

416
417

36. У Законі України "Про виконавче
провадження" (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними
змінами):

-374- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити
-375- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Пункт 36 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до Закону України «Про
виконавче провадження») виключити.

418

1) пункт 1 частини першої статті 34 після

-376- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено
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№

419

420

421

422

Редакція, прийнята в першому читанні

слів "військової служби за призовом під час
мобілізації, на особливий період" доповнити
словами "військової служби за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період";
2) пункт 3 частини десятої статті 71 після
слів "військової служби за призовом під час
мобілізації, на особливий період" доповнити
словами "військової служби за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період".
37. У Законі України "Про Єдиний
державний реєстр військовозобов'язаних"
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,
№ 18,
ст. 217):
1)
у
назві
Закону
слово
"військовозобов'язаних" замінити словами
"призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів";
2) преамбулу викласти в такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити

-377- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

-378- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити

39. У Законі України "Про Єдиний
державний реєстр військовозобов'язаних"
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,
№ 18, ст. 217; 2019 р., № 21, ст. 81):
1) у назві слово "військовозобов'язаних"
замінити
словами
"призовників,
військовозобов'язаних та резервістів";

-379- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

1)
у
назві
Закону
слово
"військовозобов'язаних" замінити словами
"призовників та військовозобов'язаних";
-380- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

2) преамбулу викласти в такій редакції:

Відхилено

"Цей
Закон визначає правові та
організаційні
засади
створення,
функціонування Єдиного державного реєстру
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів, регулює відносини у сфері
державної реєстрації громадян України,
які
перебувають
у
запасі
для
комплектування Збройних Сил України та
інших утворених відповідно до законів
України
військових формувань на
особливий період, а також для виконання
робіт із забезпечення оборони держави, та
осіб, приписаних до призовних дільниць
(далі - призовники, військовозобов'язані та
резервісти)";

Виключити
423

"Цей Закон визначає правові та
організаційні засади створення
та
функціонування Єдиного державного реєстру
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів";

-381- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)
Виключити
-382- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Преамбулу викласти в такій редакції:
"Цей
Закон
визначає
правові,
організаційні
засади
створення,
функціонування Єдиного державного реєстру
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів. Регулює відносини у сфері
державної реєстрації громадян України, які

Враховано
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

перебувають у запасі для комплектування
Збройних Сил України та інших утворених
відповідно до законів України військових
формувань на особливий період, а також для
виконання робіт із забезпечення оборони
держави, та осіб, приписаних до призовних
дільниць
(далі
призовники,
військовозобов'язані та резервісти)".
424

3) статті 1 – 3 викласти в такій редакції:

425

"Стаття 1. Єдиний державний реєстр приз
овників, військовозобов'язаних та резервістів

426

1. Єдиний державний реєстр призовників,
військовозобов'язаних та резервістів (далі –
Реєстр) – автоматизована інформаційнотелекомунікаційна система, призначена для
збирання,
зберігання,
обробки
та
використання даних про призовників,
військовозобов'язаних та резервістів, створена
для забезпечення військового обліку громадян
України.

3) статті 1 – 3 викласти в такій редакції:
-383- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

"Стаття 1. Єдиний державний реєстр
призовників та військовозобов'язаних
-384- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

"Стаття 1. Єдиний державний реєстр
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів

Враховано частково

1. Єдиний державний реєстр призовників,
військовозобов'язаних та резервістів (далі –
Реєстр) – автоматизована інформаційнотелекомунікаційна система, призначена для
збирання,
зберігання,
обробки
та
використання даних про призовників,
військовозобов'язаних та резервістів, створена
для забезпечення військового
обліку
громадян України.

1. Єдиний державний реєстр призовників
та військовозобов'язаних (далі – Реєстр) –
автоматизована
інформаційнотелекомунікаційна система, призначена для
збирання,
зберігання,
обробки
та
використання даних про призовників,
військовозобов'язаних та резервістів, створена
для забезпечення військового обліку громадян
України.

427

Стаття 2. Основні завдання Реєстру

Стаття 2. Основні завдання Реєстру

428

1. Основними завданнями Реєстру є:

1. Основними завданнями Реєстру є:

429
430

431

1) ведення військового обліку громадян
України;
2) забезпечення комплектування Збройних
Сил України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань
особовим складом в мирний час та в
особливий період;
3) інформаційне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, які мають
право на пенсію, та членів сімей загиблих
військовослужбовців відомостями щодо
проходження ними військової служби.

-385- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
У пункті 3 статті 2 слово “проходження”
замінити на “виконання”, слова “військової
служби” замінити на “військового обов’язку”

Враховано

1) ведення військового обліку громадян
України;
2) забезпечення комплектування Збройних
Сил України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань
особовим складом в мирний час та в
особливий період;
3) інформаційне забезпечення громадян
України, у тому числі осіб, звільнених з
військової служби, які мають право на пенсію,
та
членів
сімей
загиблих
військовослужбовців відомостями щодо
виконання ними військового обов’язку.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

432

Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру

Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру

433

1. Основними засадами ведення Реєстру є:

1. Основними засадами ведення Реєстру є:

434

1) обов'язковість внесення до Реєстру
передбачених цим Законом відомостей про
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів;

435
436

437

2) повнота та актуалізація відомостей
Реєстру;
3) захищеність Реєстру та внесених до
нього відомостей";

4) у статті 5:

-386- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

1) обов'язковість внесення до Реєстру
передбачених цим Законом відомостей про
призовників та військовозобов'язаних;

Ця правка іде в розріз
із
головною
ідеєю
законодавчих ініціатив,
розроблених на вимогу
рішення РНБО України
(від 26.12.2018 “Щодо
підсумків
введення
воєнного
стану
в
Україні”, уведеного в
дію Указом ПрУ від
25.01.2019 № 17/2019)

-387- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) захищеність Реєстру - держава
гарантує захист бази даних Реєстру від
несанкціонованого доступу та зловживання
доступом,
незаконного
використання
відомостей Реєстру, порушення цілісності
бази даних Реєстру та його апаратного чи
програмного забезпечення".
-388- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.

Враховано

Враховано

1) обов'язковість внесення до Реєстру
передбачених цим Законом відомостей про
призовників,
військовозобов'язаних
та
резервістів;

2) повнота та актуалізація відомостей
Реєстру;
3) захищеність Реєстру та внесених до
нього відомостей - держава гарантує захист
бази даних Реєстру від несанкціонованого
доступу та
зловживання доступом,
незаконного використання відомостей
Реєстру, порушення цілісності бази даних
Реєстру та його апаратного чи програмного
забезпечення";

4) у статті 5:
частини першу, другу, четверту і п'яту
викласти в такій редакції:
"1. Володільцем Реєстру є Міністерство
оборони України (далі - володілець Реєстру),
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частину першу статті 5 викласти в такій
редакції:
"1. Володільцем Реєстру є Міністерство
оборони України (далі - володілець Реєстру),
розпорядниками Реєстру є Генеральний штаб
Збройних Сил України, Cлужба безпеки
України та Служба зовнішньої розвідки
України (далі - розпорядник Реєстру)".
-389- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Пункт 2 статті 5 викласти в такій редакції:
“2. Володілець Реєстру:
1)
забезпечує
технологічне
функціонування Реєстру, для чого утворює
орган з адміністрування Реєстру;
2) затверджує Порядок ведення Реєстру, у
якому встановлює процедури збирання,
зберігання, оброблення та використання
відомостей
про
призовників,
військовозобов’язаних і резервістів;
3) організовує та координує взаємодію
Реєстру з іншими реєстрами (базами даних)
щодо отримання (обміну) інформації,
визначеної статтями 6-9 цього Закону;
4) планує розвиток та забезпечує
модернізацію програмних та апаратних
засобів Реєстру;
5) надає органам адміністрування та
ведення Реєстру право доступу до бази даних
Реєстру;
6) забезпечує резервування бази даних
Реєстру,
контроль за її цілісністю,
дотриманням закону та порядку ведення
Реєстру;
7) організовує підготовку персоналу
підпорядкованого органу адміністрування;
8)
здійснює
інші
повноваження,
передбачені Законом.”

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

розпорядниками Реєстру є Генеральний штаб
Збройних Сил України, Cлужба безпеки
України та Служба зовнішньої розвідки
України (далі - розпорядник Реєстру).

Враховано редакційно

2. Володілець Реєстру:
1)
забезпечує
технологічне
функціонування Реєстру, для чого утворює
уповноважений орган адміністрування
Володільця Реєстру;
2) затверджує Порядок ведення Реєстру, в
якому встановлює процедури збирання,
зберігання,
обробки та використання
відомостей
про
призовників,
військовозобов’язаних та резервістів;
3) організовує взаємодію Реєстру з іншими
реєстрами (базами даних) щодо отримання
(обміну) інформації, визначеної статтями 6-9
цього Закону;
4) планує
розвиток та забезпечує
модернізацію програмних та апаратних
засобів Реєстру;
5) надає органам адміністрування та
ведення Реєстру право доступу до бази даних
Реєстру;
6) забезпечує резервування бази даних
Реєстру,
контроль
за
її
цілісністю,
дотриманням закону та порядку ведення
Реєстру;
7) організовує
підготовку персоналу
підпорядкованого органу адміністрування; 8)
здійснює інші повноваження, передбачені
цим Законом";
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у частині четвертій:

Пропозиції та поправки до проекту

-390- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Пункт 1 частини 2 викласти в такій
редакції:
"1)
забезпечує
технологічне
функціонування Реєстру, для чого утворює
уповноважений орган адміністрування
Володільця Реєстру".
-391- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Пункт 4 викласти в такій редакції:
4. Розпорядник Реєстру:
1)
забезпечує
організаційне
функціонування Реєстру;
2) має доступ до всієї бази даних Реєстру;
3) організовує підготовку підпорядкованих
органів адміністрування та ведення реєстру;
4) забезпечує контроль за повнотою,
актуальністю та достовірністю внесених до
Реєстру відомостей.
-392- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частину 4 викласти в такій редакції:
"4. Розпорядник Реєстру:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

"4. Розпорядник Реєстру:
1)
забезпечує
організаційне
функціонування Реєстру;
2) у межах своїх повноважень має
доступ
до відповідної інформації, що
міститься в Реєстрі;
3)
організовує
підготовку
підпорядкованих органів адміністрування та
ведення Реєстру;
4) забезпечує контроль за повнотою,
актуальністю та достовірністю внесених до
Реєстру відомостей.

Враховано
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1)
забезпечує
організаційне
функціонування Реєстру;
2) в межах своїх повноважень має доступ
до відповідної інформації, що міститься в
Реєстрі;
3) організує підготовку підпорядкованих
органів адміністрування та ведення Реєстру;
4) забезпечує контроль за повнотою,
актуальністю та достовірністю внесених до
Реєстру відомостей."
440
441

пункт 2 доповнити словами "утворює
окремий підрозділ з питань адміністрування
та ведення Реєстру";
пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:

442

"3) має доступ до всієї бази даних Реєстру;

443

4) забезпечує контроль за цілісністю бази
даних Реєстру, повнотою, актуальністю та
достовірністю
внесених
до
Реєстру
відомостей";
частину п'яту викласти в такій редакції:

444
445

"5. Органами адміністрування Реєстру є
уповноважений
підрозділ
розпорядника
Реєстру,
територіальні
центри
комплектування та соціальної підтримки
Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, а також оперативні
командування (у межах повноважень за
військово-адміністративним
поділом
території України)";

-393- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частину п'яту статті 5 викласти в такій
редакції:
"5. Органами адміністрування Реєстру в
межах своїх повноважень є:
уповноважений орган адміністрування
Володільця Реєстру;
оперативні командування;
територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

Враховано

5. Органами адміністрування Реєстру в
межах своїх повноважень є:
уповноважений орган адміністрування
Володільця Реєстру;
оперативні командування;
територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
Центральне управління Служби безпеки
України;
відповідний
підрозділ
Служби
зовнішньої розвідки України";
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Центральне управління Служби безпеки
України;
відповідний підрозділ Служби зовнішньої
розвідки України";".
446
447
448

449
450

у частині шостій:
у пункті 1 слова "планування заходів з
мобілізації та розподілу мобілізаційного
ресурсу" виключити;
у пункті 2 слова "органами державної
влади" замінити словами "державними
органами";

частини восьму та дев'яту викласти в такій
редакції:
"8. Органами ведення Реєстру є районні
(об'єднані районні), міські (районні у місті,
об'єднані міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки.

у частині шостій:

-394- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Пункт 2 частини 6 статті 5 викласти в такій
редакції:
"2) забезпечують взаємодію щодо ведення
Реєстру,
контролюють
повноту
та
відповідність інформації, наданої державними
органами, контролюють виконання рішень
володільця та розпорядника Реєстру. Орган
адміністрування Реєстру має доступ до
статистичних відомостей Реєстру".
-395- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Частину восьму статті 5 викласти в такій
редакції:
"8. Органами ведення Реєстру є районні
(об’єднанні районні), міські (районні у місті,

Враховано

Враховано

у пункті 1 слова "планування заходів з
мобілізації та розподілу мобілізаційного
ресурсу" виключити;
пункт 2 викласти в такій редакції:"
2) забезпечують взаємодію щодо ведення
Реєстру,
контролюють
повноту
та
відповідність інформації, наданої державними
органами, контролюють виконання рішень
володільця та розпорядника Реєстру. Орган
адміністрування Реєстру має доступ до
статистичних відомостей Реєстру";

частини восьму та дев'яту викласти в такій
редакції:
"8. Органами ведення Реєстру є районні
(об’єднані районні), міські (районні у місті,
об’єднані міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки,
Центральне управління Служби безпеки
України та регіональні органи
Служби
безпеки України, відповідні підрозділи
Служби зовнішньої розвідки України.
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об’єднані міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки,
Центральне управління Служби безпеки
України та регіональні органи Служби
безпеки України, відповідний підрозділ
Служби зовнішньої розвідки України".
451

9. Органи ведення Реєстру забезпечують
ведення Реєстру та актуалізацію його бази
даних";
-396- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Доповнити статтю 5 частиною такого
змісту:
"11. Органи адміністрування та ведення
Реєстру Служби безпеки України та Служби
зовнішньої розвідки України здійснюють
адміністрування та ведення Реєстру в частині
збирання,
зберігання,
обробки
та
використання
даних
про
військовозобов’язаних та резервістів, які
перебувають на військовому обліку в їх
органах (підрозділах). Порядок ведення та
адміністрування
Реєстру,
в
якому
встановлюються
процедури
збирання,
зберігання,
обробки
та
використання
відомостей про військовозобов’язаних та
резервістів, які перебувають на військовому
обліку в Службі безпеки України та Службі
зовнішньої розвідки України, а також їх
службові дані визначаються спільними
наказами Міністерства оборони України,
Служби безпеки України та Служби
зовнішньої розвідки України".

452

453

5) у частині першій статті 7:

Враховано

9. Органи ведення Реєстру забезпечують
ведення Реєстру та актуалізацію його бази
даних";
доповнити частиною одинадцятою
такого змісту:
"11. Органи адміністрування та ведення
Реєстру Служби безпеки України та Служби
зовнішньої розвідки України здійснюють
адміністрування та ведення Реєстру в частині
збирання,
зберігання,
обробки
та
використання
даних
про
військовозобов’язаних та резервістів, які
перебувають на військовому обліку в їх
органах (підрозділах). Порядок ведення та
адміністрування
Реєстру,
в
якому
встановлюються
процедури
збирання,
зберігання,
обробки
та
використання
відомостей про військовозобов’язаних та
резервістів, які перебувають на військовому
обліку в Службі безпеки України та Службі
зовнішньої розвідки України, а також їх
службові дані визначаються спільними
наказами Міністерства оборони України,
Служби безпеки України та Служби
зовнішньої розвідки України";

5) у статті 7:
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454

пункт 8 після слів "по батькові" доповнити
словами "(за наявності)";
доповнити пунктами 8-1, 9-1, 17 – 20
такого змісту:
"8-1) відомості про сімейний стан та членів
сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності), дата народження дружини
(чоловіка), дітей)";

455
456

457

Пропозиції та поправки до проекту

-397- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Слова
"дата
народження
дружини
(чоловіка)" вилучити.

Висновки, обґрунтування

Враховано

"9-1) відомості про громадянство";

458

"17) відомості про стан здоров'я (в тому
числі про встановлення, зміну групи
інвалідності);

459

18) відомості про притягнення до
кримінальної відповідальності (повідомлення
про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення);

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 8 після слів "по батькові" доповнити
словами "(за наявності)";
доповнити пунктами 81, 91, 17 – 20 такого
змісту:
"81) відомості про сімейний стан особи та
членів її сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності), а також дітей)";

"91) відомості про громадянство";
-398- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Пункт 17 доповнити словами: "що
збираються з метою визначення придатності
для виконання військового обов'язку".
-399- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Із частини 1 статті 7 вилучити пункт 18
“відомості про притягнення до кримінальної
відповідальності (повідомлення про підозру у
вчиненні кримінального правопорушення);”
та слова “відомості про розгляд кримінальної
справи судом” із пункту 19.

Враховано

"17) відомості про стан здоров'я (у тому
числі про встановлення, зміну групи
інвалідності), що збираються з
метою
визначення придатності для
виконання
військового обов'язку;

Відхилено

18) відомості про притягнення до
кримінальної відповідальності (повідомлення
про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення);

Зазначені відомості
мають бути включені до
переліку персональних
даних,
які
оброблятимуться
в
ЄДРВ та займають
важливе
місце
при
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

прийнятті рішень про
призов/не
призов
громадянина
на
військову службу.
460
461
462

463
464

19) відомості про розгляд судом
кримінальної справи, вирок, що набрав
законної сили;
20) відомості про наявність (відсутність)
судимості";
пункти 10 та 12 викласти в такій редакції:

-400- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Пункти 10 та 12 частини першої статті 7
залишити в чинній редакції.

Враховано

-401- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
У статті 10:
у частині першій слово "Розпорядник"
замінити
словами
"Володілець
та
розпорядники";
у частинах другій та третій слово
"Розпорядник" замінити словом "Володілець".

Враховано

"10) відомості про смерть, визнання
померлим чи безвісно відсутнім";
"12) відомості про зайнятість";

465

466

19) відомості про розгляд судом
кримінальної справи, вирок, що набрав
законної сили;
20) відомості про наявність (відсутність)
судимості";

6) у статті 14:

6) у статті 10:
у частині першій слово "Розпорядник"
замінити
словами
"Володілець
та
розпорядники";
у частинах другій та третій слово
"Розпорядник" замінити словом "Володілець".

7) у статті 14:
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467

пункт 2 частини першої викласти в такій
редакції:
"2) внесення змін до персональних та
службових
даних
призовників,
військовозобов'язаних, резервістів на підставі
відомостей органів виконавчої влади, інших
державних органів, органів влади Автономної
Республіки
Крим,
органів
місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ,
організацій, закладів освіти незалежно від
підпорядкування і форми власності, а також
відомостей, що подаються органу ведення
Реєстру
призовниками,
військовозобов'язаними, резервістами";

468

469

470
471

472
473

474

у частині другій слова "відомості про особу
вносяться" замінити словами "відомості про
призовника,
військовозобов'язаного,
резервіста вносяться";

частини третю та четверту викласти в такій
редакції:
"3. Актуалізація бази даних Реєстру
здійснюється на підставі відомостей, що
вносяться органами ведення Реєстру, а також
шляхом
інформаційної
взаємодії
між
Реєстром
та
інформаційнотелекомунікаційними системами, реєстрами,
базами (банками) даних, держателями
(розпорядниками, адміністраторами) яких є
державні органи, зазначені у цій частині.
Органи ведення Реєстру одержують в
електронному вигляді від:
1) центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації актів цивільного стану, –
відомості, зазначені в пунктах 1 – 5, 8, 8-1, 10,
11 частини першої статті 7 цього Закону;
2) центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сферах

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-402- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

"2) внесення змін до персональних та
службових
даних
призовників
та
військовозобов'язаних на підставі відомостей
органів виконавчої влади, інших державних
органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, закладів
освіти незалежно від підпорядкування і форми
власності, а також відомостей, що подаються
органу ведення Реєстру призовниками та
військовозобов'язаними";
-403- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

у частині другій слова "відомості про особу
вносяться" замінити словами "відомості про
призовника
та
військовозобов'язаного
вносяться";

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 2 частини першої викласти в такій
редакції:
"2) внесення змін до персональних та
службових
даних
призовників,
військовозобов'язаних, резервістів на підставі
відомостей органів виконавчої влади, інших
державних органів, органів влади Автономної
Республіки Крим,
органів місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ,
організацій, закладів освіти незалежно від
підпорядкування і форми власності, а також
відомостей, що подаються органу ведення
Реєстру
призовниками,
військовозобов'язаними, резервістами";
у частині другій слова "відомості про
особу
вносяться"
замінити
словами
"відомості
про
призовника,
військовозобов'язаного,
резервіста
вносяться";
частини третю і четверту викласти в такій
редакції:
"3.
Актуалізація бази даних Реєстру
здійснюється на підставі відомостей, що
вносяться органами ведення Реєстру, а також
шляхом інформаційної взаємодії
між
Реєстром
та
інформаційнотелекомунікаційними системами, реєстрами,
базами
(банками) даних, держателями
(розпорядниками, адміністраторами) яких є
державні органи, зазначені у цій частині.
Органи ведення Реєстру одержують в
електронному вигляді від:
1) центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації актів цивільного стану, –
відомості, зазначені в пунктах 1 – 5, 8, 81, 10,
11 частини першої статті 7 цього Закону;
2) центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі
громадянства, реєстрації фізичних осіб,
біженців та інших визначених законодавством
категорій мігрантів, – відомості, зазначені в
пунктах 6, 7, 9 та 9-1 частини першої статті 7
цього Закону;
475

476

477

478

3) центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну податкову політику, –
відомості, зазначені в пунктах 12 та 13
частини першої статті 7 цього Закону;
4) центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, – відомості,
зазначені в
пункті 15 частини першої
статті 7 цього Закону;
5) центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері освіти і науки, –
відомості, зазначені в пункті 16 частини
першої статті 7 цього Закону;
-404- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Пункт 3 доповнити новими підпунктами 6)
та 7) такого змісту:
“6) центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я,
– відомості, зазначені в пункті 17 частини
першої статті 7 цього Закону;
7) Пенсійного фонду України – відомості,
зазначені в пункті 17 частини першої статті 7
цього Закону про встановлення, зміну групи
інвалідності”;

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі
протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб,
біженців
та
інших
визначених
законодавством категорій мігрантів, –
відомості, зазначені в пунктах 6, 7, 9 і 91
частини першої статті 7 цього Закону;
3) центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну податкову політику, –
відомості, зазначені в пунктах 12 і 13 частини
першої статті 7 цього Закону;
4) центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, – відомості,
зазначені в пункті 15 частини першої статті 7
цього Закону;
5) центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері освіти і науки, –
відомості, зазначені в пункті 16 частини
першої статті 7 цього Закону;
6) центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я,
– відомості, зазначені в пункті 17 частини
першої статті 7 цього Закону;
7) Пенсійного фонду України – відомості,
зазначені в пункті 17 частини першої статті 7
цього Закону, а також про встановлення і
зміну групи інвалідності;
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підпункти 6), 7) та 8) вважати підпунктами
8), 9) та 10) відповідно;
479
480
481

482
483

6) Офісу Генерального прокурора –
відомості, зазначені в пункті 18 частини
першої статті 7 цього Закону;
7) Державної судової адміністрації
України – відомості, зазначені
в
пункті 19 частини першої статті 7 цього
Закону;
8) Національної поліції України –
відомості, зазначені в пункті 20 частини
першої статті 7 цього Закону.
Інформаційна взаємодія між Реєстром та
інформаційно-телекомунікаційними
системами, реєстрами, базами (банками)
даних,
держателями
(розпорядниками,
адміністраторами) яких є державні органи,
зазначені у цій частині, здійснюється
відповідно до законодавства України та у
порядку, який визначається володільцем
Реєстру спільно з відповідним державним
органом.
-405- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
Статтю 14 доповнити пунктом 4
наступного змісту “4. Надання громадянам
України публічних електронних послуг
відповідно до статті 9 цього Закону
здійснюється шляхом взаємодії (обміном
інформації)
через
інформаційні
(інформаційно-телекомунікаційні) системи
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сфері цифровізації в
порядку, визначеному спільним наказом
зазначеного органу з володільцем Реєстру.”

484

485

8) Офісу Генерального прокурора –
відомості, зазначені в пункті 18 частини
першої статті 7 цього Закону;
9) Державної судової адміністрації
України – відомості, зазначені
в
пункті 19 частини першої статті 7 цього
Закону;
10) Національної поліції України –
відомості, зазначені в пункті 20 частини
першої статті 7 цього Закону.
Інформаційна взаємодія між Реєстром та
інформаційно-телекомунікаційними
системами,
реєстрами, базами (банками)
даних,
держателями
(розпорядниками,
адміністраторами) яких є державні органи,
зазначені у цій частині,
здійснюється
відповідно до законодавства та в порядку,
визначеному Володільцем Реєстру спільно з
відповідним державним органом.

4. Обмін відомостями здійснюється з
дотриманням вимог законів України "Про
захист
інформації
в
інформаційно-

Враховано редакційно

4. Надання
громадянам України
інформації відповідно до статті 9 цього
Закону здійснюється шляхом взаємодії
(обміну інформацією) через інформаційні
(інформаційно-телекомунікаційні) системи
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сфері цифровізації в
порядку, визначеному спільним
наказом
зазначеного органу з володільцем Реєстру”;
доповнити частиною п'ятою такого
змісту:
"5. Обмін відомостями здійснюється з
дотриманням вимог законів України "Про
захист
інформації в інформаційно-
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488

489

490
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Редакція, прийнята в першому читанні

телекомунікаційних системах" та "Про захист
персональних даних";
7)
у
тексті
Закону
слова
"військовозобов'язаний (призовник)" в усіх
відмінках та числах замінити словами
"призовник,
військовозобов'язаний
та
резервіст" у відповідному відмінку та числі.
38. У Законі України "Про освіту"
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,
№ 38 – 39, ст. 380 із наступними змінами):
1) в абзаці шістнадцятому частини першої
статті 53 слова "військової служби за
призовом та/або під час мобілізації, на
особливий
період"
замінити
словами
"строкової військової служби або військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період, або військової служби за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період";
2) у частині другій статті 57 слова
"військової служби за призовом під час
мобілізації" замінити словами "військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період, або військової служби за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період".
39. Пункт 2 частини першої статті 13
Закону України "Про національну безпеку
України" (Відомості Верховної Ради України,
2018 р., № 31, ст. 241) доповнити словами "у
тому
числі
з
питань
оперативного
доукомплектування в особливий період
Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових
формувань".
40. У Законі України "Про фахову

Пропозиції та поправки до проекту

-406- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

телекомунікаційних системах" та "Про захист
персональних даних";
8)
у
тексті
Закону
слова
"військовозобов'язаний (призовник)" в усіх
відмінках та числах замінити словами
"призовник,
військовозобов'язаний
та
резервіст" у відповідному відмінку та числі.
40. У Законі України "Про освіту"
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,
№ 38-39, ст. 380; 2019 р., № 5, ст. 33):

-407- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Пункт 38 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до Закону України «Про
освіту») виключити.
-408- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

1) в абзаці шістнадцятому частини першої
статті 53 слова "військової служби за
призовом та/або під час мобілізації, на
особливий
період"
замінити
словами
"строкової військової служби або військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період";
-409- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

1) в абзаці шістнадцятому частини першої
статті 53 слова "військової служби за
призовом та/або під час мобілізації, на
особливий період" замінити
словами
"строкової військової служби, військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період, військової служби за
призовом осіб із
числа резервістів в
особливий період";

Враховано частково

2) у частині
другій статті 57 слова
"військової служби за призовом під час
мобілізації" замінити словами "військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період, або військової служби за
призовом осіб
із числа резервістів в
особливий період".
41. Пункт 2 статті 13 Закону України
"Про
національну безпеку України"
(Відомості Верховної Ради України, 2018 р.,
№ 31, ст. 241) доповнити словами "у тому
числі
з
питань
оперативного
доукомплектування в особливий період
Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових
формувань".

2) у частині другій статті 57 слова
"військової служби за призовом під час
мобілізації" замінити словами "військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період".
-410- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-411- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Відхилено

Пункт 2 частини першої статті 13 Закону
України "Про національну безпеку України"
(Відомості Верховної Ради України, 2018 р.,
№ 31, ст. 241) викласти у такій редакції:
"2) є Верховним Головнокомандувачем
Збройних Сил України;"
-412- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

42. У Законі України "Про фахову
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передвищу освіту" (Відомості Верховної Ради
України, 2019 р., № 30, ст. 119):

Пункт 40 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до Закону України «Про фахову
передвищу освіту») виключити.
-413- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

1) абзац другий частини другої статті 44
після
слів
"оголошенням
мобілізації"
доповнити словами "призовом на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період";
2) у пункті 22 частини першої статті 54
слова "військової служби за призовом та/або
під час мобілізації, на особливий період"
замінити словами "строкової військової
служби або військової служби за призовом під
час мобілізації, на особливий період, або
військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період";
3) у частині третій статті 63 слова
"військової служби за призовом під час
мобілізації" замінити словами "військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період, або військової служби за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період".

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

передвищу освіту" (Відомості Верховної
Ради України, 2019 р., № 30, ст. 119):
Відхилено

Виключити

1) абзац другий частини другої статті 44
після слів "оголошенням
мобілізації"
доповнити словами "призовом на військову
службу за призовом осіб із числа резервістів
в особливий період";
2) у пункті 22 частини першої статті 54
слова "військової служби за призовом та/або
під час мобілізації, на особливий період"
замінити словами "строкової
військової
служби або військової служби за призовом під
час мобілізації, на особливий період, або
військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період";

-414- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

2) у пункті 22 частини першої статті 54
слова "військової служби за призовом та/або
під час мобілізації, на особливий період"
замінити словами "строкової військової
служби або військової служби за призовом під
час мобілізації, на особливий період";
-415- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано частково

3) у частині
третій статті 63 слова
"військової служби за призовом під час
мобілізації" замінити словами "військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період, або військової служби за
призовом осіб
із числа резервістів в
особливий період".

Враховано

7. У Законі України "Про Службу
безпеки України" (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2004 р.,
№ 32, ст. 394; 2007 р., № 33, ст. 442):
1) статтю 23 викласти в такій редакції:
"Стаття
23. Запас Служби безпеки
України У запас Служби безпеки України
зараховуються громадяни України, які
вислужили установлені строки і звільнені зі
служби у Службі безпеки України, придатні за
станом здоров'я до проходження військової
служби в мирний або воєнний час і які не
досягли граничного віку перебування в запасі.
Для
доукомплектування
посад,
передбачених штатами воєнного часу, у
запас Служби безпеки України також можуть
бути зараховані військовозобов’язані, які

3) у частині третій статті 63 слова
"військової служби за призовом під час
мобілізації" замінити словами "військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період".
-416- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Статтю 23 викласти в такій редакції:
"Стаття 23. Запас Служби безпеки України
У
запас
Служби
безпеки
України
зараховуються громадяни України, які
вислужили установлені строки і звільнені зі
служби у Службі безпеки України, придатні за
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станом здоров'я до проходження військової
служби в мирний або воєнний час і які не
досягли граничного віку перебування в запасі.
Для
доукомплектування
посад,
передбачених штатами воєнного часу, у
запас Служби безпеки України також можуть
бути зараховані військовозобов’язані, які
перебували у запасі Збройних Сил України та
Служби зовнішньої розвідки України.
Зазначені
особи
перебувають
на
військовому
обліку
в
Центральному
управлінні та відповідних регіональних
органах Служби безпеки України і
залучаються до проведення навчальних (або
перевірочних) та спеціальних зборів у
визначеному законодавством порядку".
-417- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Пункт 41 статті 25 після слів "складати
протоколи"
доповнити
словами
"та
розглядати справи".
-418- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Герасименко І. Л. (р.к. №268), Н.д.
Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Доповнити законопроект:
"42. Частину першу статті 4 Закону
України "Про Службу зовнішньої розвідки

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

перебували у запасі Збройних Сил України та
Служби зовнішньої розвідки України.
Зазначені
особи перебувають на
військовому
обліку
в
Центральному
управлінні та відповідних регіональних
органах
Служби безпеки України і
залучаються до проведення навчальних
(перевірочних)
та спеціальних зборів у
визначеному законодавством порядку";

2) пункт 41 частини першої статті 25 після
слів "складати протоколи" доповнити
словами "та розглядати справи".
Враховано

Враховано

43. Статтю 4 Закону України "Про
Службу зовнішньої розвідки України"
(Відомості Верховної Ради України, 2020 р.,
№ 49, ст. 445) доповнити словами "а в
особливий період – у кількості згідно з
Мобілізаційним планом України".
30. Пункт 4 частини першої статті 14
Закону
України
"Про
зайнятість
населення" (Відомості Верховної Ради
України, 2013 р., № 24, ст. 243; 2019 р., № 30,
ст. 119) викласти в такій редакції: "4) молодь,
яка закінчила або припинила навчання у
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України» доповнити словами: "а в особливий
період – у кількості згідно з Мобілізаційним
планом України".
-419- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Березін М.
Ю. (р.к. №352), Н.д. Веніславський Ф. В.
(р.к. №85), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Забродський М. В. (р.к. №189), Н.д.
Здебський Ю. В. (р.к. №373), Н.д. Касай Г.
О. (р.к. №280), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д.
Костенко Р. В. (р.к. №221), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Доповнити законопроект пунктом такого
змісту:
"Пункт 4 частини першої статті 14
Закону
України
"Про
зайнятість
населення" викласти в такій редакції:
"4) молодь, яка закінчила або припинила
навчання у закладах загальної середньої,
професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої та вищої освіти, звільнилася із
строкової військової або альтернативної
(невійськової) служби, військової служби за
призовом осіб із числа резервістів в
особливий період (протягом шести місяців
після закінчення або припинення навчання чи
служби) і яка вперше приймається на роботу".
497
498
499
500

501

ІІ. Прикінцеві положення

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

закладах загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої
та вищої освіти, звільнилася із строкової
військової або альтернативної (невійськової)
служби, військової служби за призовом осіб
із числа резервістів в особливий період
(протягом шести місяців після закінчення або
припинення навчання чи служби) і яка вперше
приймається на роботу".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що:

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що:

територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки утворюються на базі
діючих військових комісаріатів шляхом їх
перетворення протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим Законом;
територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки є правонаступниками

територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки утворюються на базі
діючих військових комісаріатів шляхом їх
перетворення протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим Законом;
територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки є правонаступниками
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502

військових комісаріатів, на базі яких вони
утворюються.
3. Кабінету Міністрів України:

503

1) у двомісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:

504

ужити заходів, необхідних для реалізації
цього Закону;
прийняти
нормативно-правові
акти,
необхідні для реалізації цього Закону, та
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
2) забезпечити у шестимісячний строк з
дня набрання чинності цим Законом
приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом, а також прийняття актів,
необхідних для реалізації цього Закону.

505

506

507

Пропозиції та поправки до проекту

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

військових комісаріатів, на базі яких вони
утворюються.
3. Кабінету Міністрів України:
-420- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Василенко Л. В. (р.к. №224)
У прикінцевих положеннях у п.1 частини 3
слово
“двомісячний”
замінити
на
“шестимісячний”.

Враховано

1) у шестимісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:

вжити заходів, необхідних для реалізації
цього Закону;
прийняти
нормативно-правові
акти,
необхідні для реалізації цього Закону, та
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами
та
іншими
центральними
органами
виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом, а також
прийняття актів, необхідних для реалізації
цього Закону;
-421- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
1) Пункт третій розділу ІІ «Прикінцеві
положення» доповнити новим підпунктом
третім такого змісту:
«3) щорічно, починаючи з 2021 року,
інформувати Верховну Раду України про стан
виконання цього Закону».

508

Висновки, обґрунтування

Враховано

2) щорічно, починаючи з 2021 року,
інформувати Верховну Раду України про стан
виконання цього Закону.

Голова Верховної Ради України
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