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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

РІШЕННЯ 

 

від 08 липня 2020 року        № 39/7 

 

 

 

Про проект Закону про внесення зміни 

до статті 17 Закону України "Про 

військовий обов'язок і військову 

службу" щодо відстрочки від призову 

на строкову військову службу деяких 

категорій громадян 

(реєстр. № 3689 від 18.06.2020р.) 

 

 

Розглянувши проект Закону про внесення зміни до статті 17 Закону 

України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо відстрочки від 

призову на строкову військову службу деяких категорій громадян (реєстр.    

№ 3689 від 18.06.2020р.), внесений Кабінетом Міністрів України, Комітет 

відповідно до предметів відання відмічає наступне. 

У пояснювальній записці зазначається, що законопроект розроблено з 

метою врегулювання питань, пов’язаних з наданням відстрочки від призову 

на строкову військову службу для продовження професійної діяльності 

особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, 

прийнятим на службу до органів та підрозділів ДСНС. 

Як наведено у пояснювальній записці, призов на строкову військову 

службу осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу 

цивільного захисту, ускладнює виконання органами та підрозділами ДСНС як 

складової частини сектору безпеки і оборони України завдань за 

призначенням. 

В пояснювальній записці зазначено, що органи та підрозділи ДСНС як 

у мирний час, так і в особливий період постійно забезпечують реагування на 

надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, гасіння пожеж 

на всій території держави, здійснюють заходи щодо гуманітарного 

розмінування місцевості та об’єктів інфраструктури на території Донецької 

та Луганської областей, виконують завдання з фортифікаційного 

облаштування оборонних рубежів і доставки гуманітарних вантажів та інші 

завдання за призначенням. 

Як зазначено у пояснювальній записці до цього законопроекту, 

реалізація його положень не потребуватиме додаткових видатків з 

Державного бюджету України.  
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На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, прийняття 

законопроекту дозволить накопичити та підготувати людські ресурси із числа 

призовників для комплектування людськими ресурсами органів та підрозділів 

ДСНС, що дасть змогу якісно виконувати завдання за призначенням у мирний 

час та в особливий період, а також у разі введення надзвичайного стану та 

проведення цільової мобілізації. 

 

За підсумками розгляду законопроекту Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Комітету з питань національної безпеки, оборони 

та розвідки внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про 

прийняття за основу у першому читанні проекту Закону про внесення зміни 

до статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" 

щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій 

громадян (реєстр. № 3689 від 18.06.2020р.), внесеного Кабінетом Міністрів 

України. 

 

2. Висновок направити до Комітету з питань національної безпеки, 

оборони та розвідки. 

 

 

 

Голова Комітету               О. БОНДАРЕНКО 


