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                                                                      Третьяков О.Ю.(417)



ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
“Про внесення змін до Закону України ”Про військовий обовʼязок і військову службу” (щодо військової служби осіб, які отримали поранення, контузії, травми або каліцтво)


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

І. У Законі України “Про військовий обовʼязок і військову службу” (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 38, ст. 324 із наступними змінами):

1. Статтю 20 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту: 

“4. На військову службу за контрактом можуть бути прийняті громадян України, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, які під час дії особливого періоду були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоровʼя до військової служби у звʼязку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), отриманим під час виконання обов’язків військової служби (за винятком розумових, сенсорних, психологічних та інших захворювань, перелік яких визначається Міністерством оборони України), і звільнені з військової служби, на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною другою статті 23 цього Закону.
Перелік посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями, визначеними в абзаці першому цієї частини, визначається Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.”. 
У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами п’ятою – сьомою.

2. Ñòàòòþ 23 äîïîâíèòè ÷àñòèíîþ äåñÿòîþ òàêîãî çì³ñòó:

“10. Â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì ç ÷èñëà ãðîìàäÿí Óêðà¿íè (êð³ì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ñòðîêîâî¿ ñëóæáè), ÿê³ ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè âèçíàí³ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêèìè êîì³ñ³ÿìè íåïðèäàòíèìè çà ñòàíîì çäîðîâʼÿ äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ó çâʼÿçêó ç ïîðàíåííÿì (êîíòóç³ºþ, òðàâìîþ àáî êàë³öòâîì), îòðèìàíèì ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â â³éñüêîâî¿ ñëóæáè (çà âèíÿòêîì ðîçóìîâèõ, ñåíñîðíèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ òà ³íøèõ çàõâîðþâàíü, ïåðåë³ê ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè), çà ¿õ áàæàííÿì ñòðîê ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ó ðàç³ íàñòàííÿ îñîáëèâîãî ïåð³îäó ìîæå áóòè ïðîäîâæåíî, àëå íå á³ëüøå, í³æ äî äîñÿãíåííÿ ãðàíè÷íîãî â³êó ïåðåáóâàííÿ íà â³éñüêîâ³é ñëóæá³:
äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó êîíòðàêòó – äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ ïðîõîäÿòü â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì. Òàêèì â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì ñòðîê â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ìîæå áóòè ïðîäîâæåíî çà íîâèì êîíòðàêòîì äî äîñÿãíåííÿ ãðàíè÷íîãî â³êó ïåðåáóâàííÿ íà â³éñüêîâ³é ñëóæá³ ç óðàõóâàííÿì âèìîã ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ö³º¿ ñòàòò³;
íà ñòðîê, âñòàíîâëåíèé ÷àñòèíîþ ñüîìîþ ñòàòò³ 23 öüîãî Çàêîíó – äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ ïðîõîäÿòü â³éñüêîâó ñëóæáó çà ïðèçîâîì.
Ïîðÿäîê ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó â³éñüêîâî¿ ñëóæáè â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè, âèçíà÷åíèìè â àáçàö³ ïåðøîìó ö³º¿ ÷àñòèíè, âèçíà÷àºòüñÿ ïîëîæåííÿìè ïðî ïðîõîäæåííÿ ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.
Ïåðåë³ê ïîñàä, ÿê³ ìîæóòü áóòè çàì³ùåí³ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè, âèçíà÷åíèìè â àáçàö³ ïåðøîìó ö³º¿ ÷àñòèíè, âèçíà÷àºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè, ³íøèìè öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó çä³éñíþþòü êåð³âíèöòâî â³éñüêîâèìè ôîðìóâàííÿìè.”.

3. Ó ñòàòò³ 26:
1)  ïóíêò “á” ó ÷àñòèíè øîñòî¿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“á) çà ñòàíîì çäîðîâʼÿ – íà ï³äñòàâ³ âèñíîâêó (ïîñòàíîâè) â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ ïðî:
íåïðèäàòí³ñòü äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, çà âèíÿòêîì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, âèçíà÷åíèõ ó ÷àñòèí³ äåñÿò³é ñòàòò³ 23 öüîãî Çàêîíó, ÿêèì ïðîäîâæåíî ñòðîê â³éñüêîâî¿ ñëóæáè;
îáìåæåíó ïðèäàòí³ñòü äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, âèçíà÷åíèõ ïîëîæåííÿìè ïðî ïðîõîäæåííÿ ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè â³éñüêîâî¿ ñëóæáè;”;

2) ï³äïóíêò “á” ïóíêòó 1 ÷àñòèíè âîñüìî¿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“á) çà ñòàíîì çäîðîâʼÿ – íà ï³äñòàâ³ âèñíîâêó (ïîñòàíîâè) â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ ïðî:
íåïðèäàòí³ñòü äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè â ìèðíèé ÷àñ, îáìåæåíó ïðèäàòí³ñòü ó âîºííèé ÷àñ, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, âèçíà÷åíèõ ïîëîæåííÿìè ïðî ïðîõîäæåííÿ ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè â³éñüêîâî¿ ñëóæáè;
íåïðèäàòí³ñòü äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, çà âèíÿòêîì îñ³á, âèçíà÷åíèõ ó ÷àñòèí³ äåñÿò³é ñòàòò³ 23 öüîãî Çàêîíó, ÿêèì ïðîäîâæåíî ñòðîê â³éñüêîâî¿ ñëóæáè;”.

²². Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ.

1. Öåé Çàêîí íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïóáë³êóâàííÿ.
2. Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì:
ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ç öèì Çàêîíîì;
çàáåçïå÷èòè ïðèâåäåííÿ ì³í³ñòåðñòâàìè, ³íøèìè öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ¿õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç öèì Çàêîíîì.
3. Çàïðîïîíóâàòè Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç öèì Çàêîíîì.
 

Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè
À. ÏÀÐÓÁ²É



