
Станом на  22.06.2018 
 

ДОВІДКА 
щодо проектів законодавчих актів, 

які розроблені Міноборони та знаходяться  
у Верховній Раді України 

 
У Верховній Раді України знаходяться 11 проектів Законів: 
І. Розглянуто на засіданнях комітетів та плануються до 

розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України у 
першому читанні – 4: 

1) “Про внесення зміни до статті 20 Закону України  
“Про Кабінет Міністрів України” (р.н. 4774 від 03.06.2016, КМУ). 

Проект передбачає зняття з КМУ і передачу Міноборони 
повноважень щодо визначення чисельності громадян, які 
підлягають призову на навчальні збори відповідно до ЗУ від 
29.01.2010 № 1835-VI “Про внесення змін до статті 29 Закону 
України “Про військовий обов’язок і військову службу”. 

Розробник – Головне управління оборонного та 
мобілізаційного планування ГШ ЗСУ. 

16.11.2016 розглянуто на засіданні Комітету ВРУ з питань 
правової політики та правосуддя. Рішення: рекомендувати ВРУ 
прийняти законопроект у першому читанні за основу та в цілому. 

 
2) “Про ратифікацію Генеральної угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Республіки Польща про 
співробітництво у сфері  
оборони” (р.н. 0145 від 22.05.2017, КМУ). 
 

Проект передбачає ратифікацію Генеральної угоди між 
КМУ та Урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері 
оборони. 

Розробник – Департамент воєнної політики стратегічного 
планування та міжнародного співробітництва МОУ. 

07.02.2018 розглянуто на засіданні Комітету ВРУ з питань 
європейської інтеграції. Рішення: рекомендувати ВРУ прийняти 
законопроект у першому читанні за основу та в цілому. 

 
 



3) “Про ратифікацію Верховною Радою України Угоди між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії стосовно 
співробітництва у сфері військових перевезень”  
(р.н. 0153 від 06.07.2017, КМУ). Проект передбачає ратифікацію 
Угоди між КМУ та Урядом Румунії стосовно співробітництва у 
сфері військових перевезень. 

Розробник – Департамент воєнної політики стратегічного 
планування та міжнародного співробітництва МОУ. 

07.02.2018 розглянуто на засіданні Комітету ВРУ з питань 
європейської інтеграції. Рішення: рекомендувати ВРУ прийняти 
законопроект у першому читанні за основу та в цілому. 

 
4) “Про внесення зміни до Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо 
посилення соціального захисту військовослужбовців, які стали 
інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції” (р.н. 7442 від 26.12.2017, КМУ). 
Проект передбачає впорядкувати питання безоплатного надання 
медичної допомоги в закладах охорони здоров’я МОУ, СБУ, СЗР, 
Держспецзв’язку, МВС, інших ЦОВВ та військових формувань 
визначеним категоріям осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України та стали 
особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
АТО в період її проведення, а також працівникам підприємств, 
установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення 
АТО та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
забезпечення проведення АТО безпосередньо в районах та в період 
її проведення. 

Розробник – Військово-медичний департамент МОУ. 
07.02.2018 розглянуто на засіданні комітету ВРУ у справах 

у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 
антитерористичної операції та людей з інвалідністю. Рішення: за 
результатами розгляду законопроект повернути суб’єкту права 
законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прийняти за основу 
проект Закону “Про внесення зміни до статті 13 Закону України 



“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо 
посилення соціального захисту окремих категорій осіб 
з інвалідністю внаслідок війни (р.н. 7442-д), доопрацьований 
народними депутатами – членами комітету на основі законопроекту 
за р.н. 7442. 

 

ІІ. Плануються до розгляду на засіданнях комітетів 
Верховної Ради України – 7: 

в Комітеті ВРУ з питань національної безпеки і оборони - 
7: 

5) “Про внесення змін до деяких законів України щодо 
військових звань військовослужбовців” (р.н. 6372 від 13.04.2017, 
КМУ). Проект передбачає запровадження нових військових звань 
сержантського і старшинського складу ЗСУ шляхом внесення змін 
до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, 
Статуту внутрішньої служби ЗСУ та Дисциплінарного статуту 
ЗСУ. 

Розробник – Воєнно-наукове управління ГШ ЗСУ. 
24.05.2017 розглянуто на засіданні комітету. Рішення: 

відкласти розгляд законопроекту до розробки відповідного проекту 
Закону (щодо внесення змін до інших законодавчих актів у зв’язку 
із зміною військових звань, запропонованих урядовим 
законопроектом) відповідно до висновку ГНЕУ. 

 
6) “Про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення питання керівництва територіальною 
обороною” (р.н. 6544 від 06.06.2017, КМУ). Проект передбачає 
визначення повноважень органів військового управління ЗСУ, 
органів державної влади щодо організації територіальної оборони 
та повноважень посадових осіб щодо керівництва 
територіальною обороною. 

Розробник – Головне оперативне управління ГШ ЗСУ. 
 
7) “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”  

(р.н. 6564 від 08.06.2017, КМУ). Проект передбачає внесення змін до 
законодавства у сфері мобпідготовки та мобілізації України щодо: 
планування задоволення потреб оборони держави і захисту її 
території від можливої агресії, забезпечення життєдіяльності 
населення в особливий період; повноважень КМУ, ЦОВВ, інших 



державних органів, місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, уповноваженого суб’єкта управління 
об’єктами держвласності в ОПК; обов’язків підприємств, установ 
і організацій, а також громадян; основних функцій МОУ та ГШ 
ЗСУ як органів військового управління; надання відстрочки від 
призову на військову службу під час мобілізації, бронювання 
громадян на період мобілізації і на воєнний час. 

Розробник – Мобілізаційний відділ МОУ. 
 
8) “Про внесення змін до деяких законів України щодо 

соціального захисту осіб, які конфіденційно співробітничають 
з розвідувальними органами України” (р.н. 6669 від 06.07.2017, 
КМУ). Проект передбачає законодавче визначення соціальних і 
правових гарантій осіб, які конфіденційно співробітничають з 
розвідорганами України. 

Розробник – Головне управління розвідки МОУ. 
 
9) “Про матеріальну відповідальність військовослужбовців 

та деяких інших осіб” (р.н. 7133 від 21.09.2017, КМУ). Проект 
передбачає унормування матеріальної відповідальності 
військовослужбовців та деяких інших осіб згідно з положеннями 
ст. 93 Конституції України. 

Розробник – Відділ внутрішнього контролю ГШ ЗСУ. 
20.12.2017 розглянуто на засіданні комітету. Рішення: 

Створити у комітеті робочу групу із залученням фахівців 
Міноборони для доопрацювання законопроекту. На даний час 
згадана група не створена. 

 
10) “Про внесення змін до деяких законів України з питань 

проходження військової служби” (р.н. 7549 від 05.02.2018, КМУ). 
Проект передбачає вдосконалення чинного законодавства з 
питань проходження військової служби у Збройних Силах України, 
упорядкування дисциплінарних повноважень посадових осіб, 
урегулювання деяких питань повсякденної діяльності, визначення 
прав та обов’язків головних сержантів та головних старшин 
підрозділів військових частин. 

Розробник – Воєнно-наукове управління ГШ ЗСУ. 
 
 



11) “Про внесення змін до деяких законів України щодо 
участі Збройних Сил України в боротьбі з тероризмом” 
(р.н. 8345 від 11.05.2018, КМУ). Проект передбачає внесення змін 
до Закону України “Про Збройні Сили України” з доповнення 
функцій Збройних Сил щодо їх участі в АТО та до Закону України 
“Про боротьбу з тероризмом” стосовно уточнення поняття АТО, 
ролі і місця в ній Збройних Сил, визначення ЗСУ суб’єктом 
боротьби з тероризмом, встановлення їм відповідних завдань.  

Розробник – НУОУ ім. Івана Черняховського. 
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