ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту 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)

Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту 

Âíåñåííÿ çàêîíîäàâ÷èõ çì³í îáóìîâëåíî ïîòðåáîþ â äîäàòêîâîìó íàäàíí³ ãàðàíò³é òà ìîæëèâîñò³ ïðîõîäèòè â³éñüêîâó ñëóæáó â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì, ÿê³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â â³éñüêîâî¿ ñëóæáè îòðèìàëè ïîðàíåííÿ (êîíòóç³þ, òðàâìó àáî êàë³öòâî) ³ ó çâʼÿçêó ç öèì â³éñüêîâî-ë³êàðñüêèìè êîì³ñ³ÿìè âèçíàí³ íåïðèäàòíèìè çà ñòàíîì çäîðîâʼÿ äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.
Çàçíà÷åí³ çì³íè íàïðàâëåí³ íà íåîáõ³äí³ñòü âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè áîéîâîãî äîñâ³äó, îòðèìàíîãî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà ñõîä³ äåðæàâè, ï³äâèùåííÿ ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàíó îñîáîâîãî ñêëàäó â³éñüêîâèõ êîëåêòèâ³â òà ìîòèâàö³¿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â äî ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, à òàêîæ ïîïîâíåííÿ íåêîìïëåêòó îêðåìèõ ïîñàä â³äïîâ³äíèõ êàòåãîð³é, ó òîìó ÷èñë³ îô³öåðñüêîãî ñêëàäó ð³âíÿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè, óñòàíîâè òà îðãàíó â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ.

2. Ö³ë³ ³ çàâäàííÿ ïðîåêòó

Ìåòîþ ðîçðîáëåíîãî ïðîåêòó Çàêîíó º óäîñêîíàëåííÿ äåÿêèõ ïîëîæåíü çàêîíîäàâñòâà ùîäî ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, à òàêîæ íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì, âèçíàíèì ð³øåííÿìè â³éñüêîâî-ë³êàðñüêèõ êîì³ñ³é íåïðèäàòíèìè çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, ïðîõîäèòè â³éñüêîâó ñëóæáó (à òèì, ÿê³ óæå çâ³ëüíåí³ ñëóæáè – áóòè ïðèéíÿòèìè íà â³éñüêîâó ñëóæáó) íà ïîñàäàõ, ÿê³ íå ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äíèõ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü.

3. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ³ îñíîâí³ ïîëîæåííÿ çàêîíîïðîåêòó

Çàêîíîïðîåêòîì ïðîïîíóºòüñÿ âíåñòè çì³íè äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê ³ â³éñüêîâó ñëóæáó” ç ìåòîþ âðåãóëþâàííÿ ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ:
ïðèéíÿòòÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó îñ³á, ÿê³ áóëè çâ³ëüíåí³ ç â³éñüêîâî¿ ñëóæáè çà ñòàíîì çäîðîâʼÿ ó çâʼÿçêó ç îòðèìàíèìè ïîðàíåííÿìè (êîíòóç³ºþ, òðàâìîþ àáî êàë³öòâîì) ï³ä ÷àñ ¿¿ ïðîõîäæåííÿ;
çàëèøåííÿ íà â³éñüêîâ³é ñëóæá³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â â³éñüêîâî¿ ñëóæáè îòðèìàëè ïîðàíåííÿ (êîíòóç³þ, òðàâìó àáî êàë³öòâî) ³ ó çâʼÿçêó ç öèì â³éñüêîâî-ë³êàðñüêèìè êîì³ñ³ÿìè âèçíàí³ íåïðèäàòíèìè çà ñòàíîì çäîðîâʼÿ äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.
Ïåðåë³êè ïîñàä, ÿê³ ìîæóòü áóòè çàì³ùåí³ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè, ï³äëÿãàòèìóòü çàòâåðäæåííþ â³äïîâ³äíèìè àêòàìè Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó çä³éñíþþòü êåð³âíèöòâî â³éñüêîâèìè ôîðìóâàííÿìè.
Ïîðÿäîê ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó â³éñüêîâî¿ ñëóæáè òàêèì â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì âèçíà÷àòèìåòüñÿ â³äïîâ³äíèìè ïîëîæåííÿìè ïðî ïðîõîäæåííÿ ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.

4. Ñòàí íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè ó äàí³é ñôåð³ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ

Ó äàí³é ñôåð³ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ä³þòü:
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè;
Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê ³ â³éñüêîâó ñëóæáó”; 
Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî ñîö³àëüíèé ³ ïðàâîâèé çàõèñò â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé”; 
Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó”.

5. Ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ 

Реалізація законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Реалізація проекту Закону України врегулює окремі питання проходження військової служби особами, які під час військової служби у звʼязку з отриманими пораненнями (контузією, травмою або каліцтвом) визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я, з метою їх працевлаштування, посилення соціального захисту, а також використання здобутих ними під час бойових дій навичок та вмінь.
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