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Шановний Олександре Михайловичу!

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово 
окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної 
Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних 
відносин на своєму засіданні 29 червня 2021 року (Протокол № 35) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 
врегулювання питання реагування, запобігання та протидії проявам 
дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань серед 
військовослужбовців, реєстр. № 5485, поданий Кабінетом Міністрів України.

Законопроект розроблено на виконання пункту 5 Протокольного рішення 
від 30.10.2020 за результатами наради під головуванням Віце-прем’єр-
міністра з питань європейської та євроантлатничної інтеграції України з 
нагоди 20-ї річниці Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки. Мир. Безпека” 
щодо реінтеграції жінок-ветеранів війни: оцінка ситуації, виклики та 
можливості вирішення їхніх диференційних потреб з метою врегулювання 
питання запобігання, реагування та протидії проявам дискримінації за ознакою 
статі та сексуальних домагань серед військовослужбовців.

Проектом Закону України пропонується внести зміни до Законів України 
“Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України” та “Про 
Дисциплінарний статут Збройних Сил України”, зокрема:

визначити дотримання принципу забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності як одного зі шляхів 
досягнення військової дисципліни;

доповнити перелік зобов’язань військовослужбовців стосовно 
дотримання військової дисципліни принципом забезпечення рівних прав і 
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можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за 
ознакою статі та сексуальних домагань;

унормувати реагування командирів (начальників) у разі проявів 
дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань серед 
військовослужбовців. 
          Комітет Верховної Ради України з питань бюджету прийняв рішення, що 
даний законопроект не має впливу на показники бюджету. У разі прийняття 
відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.

За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення: надіслати до 
головного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки 
висновок з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 
України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання 
питання реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою 
статі та сексуальних домагань серед військовослужбовців (реєстр. № 5485 
від 13.05.2021 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами 
розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

З повагою
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