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Шановний Олександре Михайловичу!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин 
і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, 
проведеному 17 жовтня 2022 року (протокол № 68), розглянув проект Закону 
України про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію", реєстр. № 8093 від 03.10.2022, поданий народним 
депутатом України Чернєвим Є.В. та іншими народними депутатами 
України.

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою 
забезпечення рівності у правах усіх близьких родичів, включно з такими 
категоріями, як пасинок, падчерка, вітчим та мачуха осіб, які загинули або 
пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти 
України під час дії воєнного стану чи загинули або пропали безвісти під час 
проведення антитерористичної операції шляхом надання всім близьким 
родичам рівного права на відстрочку від призову на військову службу під час 
мобілізації.

Під час обговорення проекту Закону в межах предметів відання Комітету 
народними депутатами України вказано на його актуальність та 
обгрунтованість з огляду на спрямованість положень законопроекту 
вирівняти у правах близьких родичів осіб, які загинули або зникли безвісти 



під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. 
Положення законопроекту узгоджуються з нормами Конституції України та 
рішеннями Конституційного суду України в частині визначення членів сім’ї 
військовослужбовців. 

Враховуючи зазначене, Комітет ухвалив рішення: звернутися до Комітету 
Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки 
з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 
про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку 
та мобілізацію", реєстр. № 8093 від 03.10.2022, поданий народним депутатом 
України Чернєвим Є.В. та іншими народними депутатами України, за 
наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Перший заступник
Голови Комітету                                                                 М. ТКАЧЕНКО


