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Проект 
                                                                 вноситься народними депутатами України
                                                                                          
Шкрум А.І. (№213)
Третьяков О.Ю. (№219)
Кишкар П.М. (№134)
Луценко І.В. (№211)
Рябчин О.М. (№217)
Семенуха Р.С. (№154)



ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких Законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців
________________________________________________________



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

І. Внести до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 15, ст.190) наступні зміни: 

1) пункт 1 частини 2 статті 16 після слів «виконанням ним обов'язків військової служби» доповнити словами «або смерті колишнього військовослужбовця протягом трьох місяців після звільнення з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби;»

2) пункт 2 частини 2 статті 16 після слів «що мали місце в період проходження ним військової служби» доповнити словами «або смерті колишнього військовослужбовця протягом трьох місяців після звільнення з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язаних з проходженням військової служби;»

3) пункт 7 частини 2 статті 16 після слів «поранення (контузії, травми або каліцтва)» доповнити словом «захворювання»;

4) пункт 8 частини 2 статті 16 після слів «поранення (контузії, травми або каліцтва)» доповнити словом «захворювання»;

5) пункт 9 частини 2 статті 16 після слів «поранення (контузії, травми або каліцтва)» доповнити словом «захворювання»;

6) частину 1 статті 16-4 після слів «поранення (контузія, травма або каліцтво)» доповнити словом «захворювання»;

7) пункт «в» частини 1 статті 16-4 після слів «(крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом)» доповнити словами «або навмисного порушення необхідних вимог безпеки».

ІІ. Внести до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385) наступні зміни:

1) пункт 1 частини 2 статті 21-4 після слів «виконанням ним обов'язків військової служби» доповнити словами «або смерті колишнього військовослужбовця протягом трьох місяців після звільнення з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби;»;

2) пункт 2 частини 2 статті 21-4 після слів «в період проходження військової служби» доповнити словами «або смерті колишнього військовослужбовця протягом трьох місяців після звільнення з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби;»;

3) пункт 5 після слів «поранення (контузії, травми або каліцтва)» доповнити словом «захворювання».

IIІ. Прикінцеві та перехідні положення:

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року. 
2. Встановити, що право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги набувають:
члени сім’ї, батьки та утриманці військовослужбовців, які (загинули) померли внаслідок захворювання, поранення, контузії, каліцтва, нещасного випадку, пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, під час виконання ними обов'язків військової служби чи проходження військової служби, якщо смерть настала протягом трьох місяців після звільнення з військової служби в період до дня набрання чинності цим Законом;
військовослужбовці, військовозобов’язані або резервісти, що частково втратили працездатність внаслідок захворювань, отриманих у випадках, передбачених пунктами 7-9 частини 2 статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 15, ст.190), в період до дня набрання чинності цим Законом;
члени сім’ї, батьки загиблих (померлих) іноземців або осіб без громадянства, які проходили військову службу у Збройних Силах України, та загинули (померли) внаслідок захворювання, поранення, контузії, каліцтва, нещасного випадку, пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, під час виконання ними обов'язків військової служби чи проходження військової служби, якщо смерть настала протягом трьох місяців після звільнення з військової служби в період до дня набрання чинності цим Законом.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

           Голова Верховної Ради                                                         А.В. Парубій 
                         України                                                                  
	

