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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              
3 листопада 2022 року (протокол № 69), розглянув проект Закону про внесення 
змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» 
щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій 
громадян в період воєнного стану, реєстр. № 8009 від 08.09.2022, поданий 
народним депутатом України Яцик Ю.Г. та іншими народними депутатами 
України  (далі – законопроект).

Як зазначено у пояснювальній записці законопроект розроблено з метою 
забезпечення права на звільнення з військової служби під час воєнного стану 
військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час 
мобілізації, та військовослужбовцям, які проходять військову службу за 
контрактом, у випадку якщо їхні близькі родичі 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.

Для досягнення зазначеної мети шляхом внесення змін до статті 26 Закону 
України «Про військовий обов’язок і військову службу» пропонується 
встановити додаткову підставу для звільнення з військової служби під час 
воєнного стану військовослужбовцям, які проходять військову службу за 
призовом під час мобілізації, та військовослужбовцям, які проходять військову 
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службу за контрактом, а саме: «якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, 
донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи 
сестра) 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».

Міністерство фінансів України, Державна прикордонна служба України, 
Міністерство оборони України підтримують законопроект.

У ході обговорення проекту Закону в межах предметів відання Комітету 
народні депутати України – члени Комітету підкреслили його актуальність та 
важливість з огляду на необхідність забезпечення принципу справедливості та 
врахування інтересів військовослужбовців, близькі родичі яких загинули або 
пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України.

За підсумками розгляду законопроекту 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 26 Закону України «Про 
військовий обов'язок і військову службу» щодо розширення підстав звільнення з 
військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану, 
реєстр. № 8009 від 08.09.2022, поданий народним депутатом України Яцик Ю.Г. 
та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду у першому 
читанні прийняти за основу.

З повагою
Перший заступник
голови Комітету                                                                 М. ТКАЧЕНКО


