ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
Законів України щодо підвищення соціального 
захисту військовослужбовців»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону 
Відповідно до чинної редакції статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі - Закон): "одноразова грошова допомога призначається у разі загибелі (смерті) військовослужбовця внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, що мало місце в період проходження ним військової служби". 
Згідно з пунктом 11 статті 10-1 Закону, військовослужбовець може перебувати на лікуванні в госпіталях Міністерства оборони України безперервно не більше чотирьох місяців, після чого він направляється на проходження військово-лікарської комісії та звільняється зі служби. 
В результаті склалась ситуація, що, в разі смерті особи, яка помирає внаслідок захворювання,травми, контузії чи каліцтва, які були отримані такою особою під час проходження (виконання обов’язків) військової служби, члени її сім’ї не отримують одноразової грошової допомоги з боку держави, якщо такі особи померли вже після звільнення зі служби, не у статусі військовослужбовця.
Випадки, коли сім’я залишається без батька та годувальника, який помирає через захворювання, набуте під час виконання обов’язків військової служби не є поодинокими. Лише за два роки (період 2014-2016рр.) Військово-лікарська комісія Міністерства оборони України видала 10 084 (Десять тисяч вісімдесят чотири) постанови, що пов’язують травму, контузію, каліцтво чи захворювання із захистом Батьківщини. З них 4123 (Чотири тисячі сто двадцять три) постанови стосуються саме набуття захворювання при проходженні військової служби. Проте, навіть при наявності документу, що пов’язує набуття захворювання із захистом Батьківщини, члени сім’ї померлого від захворювання не можуть отримати одноразову грошову допомогу. 
Також, беручи до уваги те, що формулювання пункту 2 статті 16 Закону містить неточності, які дають підстави по-різному трактувати положення щодо випадків, в яких має здійснюватися виплата, норма надає можливість державі ухилятись від обов’язку здійснення виплати одноразової грошової допомоги членам сім’ї військовослужбовців шляхом звільнення зі служби за станом здоров’я осіб, які отримали захворювання, контузії, травми, каліцтва, пов’язаних із захистом Вітчизни. 

2. Цілі і завдання прийняття проекту Закону
Передбачити положення, які запобігатимуть неоднозначному трактуванню норм та нададуть можливість членам сімей військовослужбовців, що внаслідок отриманих під час виконання ними обов'язків військової служби захворювань, травм, контузій, загинули (померли) після звільнення зі служби.
3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону
На виконання завдань розробленого законопроекту пропонується внесення змін до:
- пунктів 1 та 2 частини 2 статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» в частині надання права на отримання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, що загинули (померли) внаслідок захворювання, поранення, контузії, каліцтва в період проходження ними військової служби, але загинули (померли) вже після звільнення зі служби. 
- пунктів 7, 8, 9 частини 2 статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», в частині розширення переліку підстав для отримання одноразової грошової допомоги військовослужбовцями.
- пункту «в» частини 1 статті 16-4 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», в частині обмеження права на призначення і виплату одноразової грошової допомоги в разі навмисного порушення військовослужбовцем необхідних вимог безпеки.
- статті 21-4 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» в частині надання права на отримання одноразової грошової допомоги членам сімей іноземців та осіб без громадянства, що загинули (померли) після звільнення зі служби внаслідок захворювання, поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час проходження військової служби в Збройних Силах України.	

4. Правові аспекти
Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та Закон України «Про військовий обов'язок та військову службу».

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація законопроекту не передбачає здійснення додаткових витрат з державного бюджету України на 2017 рік.

6. Регіональний аспект
Проект акта не відноситься до питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання дискримінації
Дискримінаційні норми та положення у проекті акту відсутні.


8. Запобігання корупції
Проект акта не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

 9. Громадське обговорення
Проект акта не потребує обговорення з громадськістю.

10. Позиція соціальних партнерів
Проект акта не потребує узгодження з соціальними партнерами.

11. Оцінка регуляторного впливу
Проект акта не є регуляторним актом.

12. Прогноз результатів
Прийняття проекту Закону дозволить посилити соціальний захист членів сімей осіб, що загинули після звільнення зі служби внаслідок травм, контузій, каліцтва чи захворювань, отриманих у зв’язку із захистом Вітчизни та дозволить надати їм обсяг прав на отримання одноразової грошової допомоги, яким володіють члени сімей осіб, що померли в статусі військовослужбовця.
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