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Про проект Закону                                                                                 

(реєстр. № 4286)                                                                                

 

Комітет розглянув проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової 

грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати 

працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту (реєстр. № 4286 від 29.10.2020), поданий Кабінетом 

Міністрів України, і відзначає таке.  

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, проектом Закону 

передбачається викласти в новій редакції статтю 118 Кодексу цивільного захисту 

України та доповнити цей Кодекс новими статтями 1181 –1184, відповідно до яких 

виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або 

часткової втрати працездатності без установлення інвалідності особам рядового і 

начальницького складу    служби цивільного захисту та членам їх сімей буде 

здійснюватися за нових умов та у підвищених до рівня, передбаченому за 

аналогічною виплатою  для військовослужбовців, поліцейських та членів їх сімей, 

розмірах.  

На сьогодні розміри одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), 

травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту порівняно з розмірами одноразової грошової 

допомоги, яка виплачується військовослужбовцям, поліцейським та членам їх сімей 

за аналогічних підстав, є найнижчими. 

Така диспропорція між розмірами одноразової грошової допомоги                                         

для зазначених категорій осіб виникла через відмінність механізму обчислення 

розміру одноразової грошової допомоги для військовослужбовців, поліцейських і 

членів їх сімей та осіб рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту 

і членів їх сімей. 

Головне науково-експертне управління, розглянувши поданий проект, 

підтримує в цілому законодавчу ініціативу та звернуло увагу на те, що положення 

проекту не у повній мірі забезпечують рівність прав осіб рядового та начальницького 

складу служби цивільного захисту, поліцейських та військовослужбовців на 



отримання зазначеної одноразової грошової допомоги. Так, у п. 1 ч. 2 нової редакції 

ст. 118 Кодексу передбачено, що така допомога призначається та виплачується у разі 

«загибелі особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту під 

час виконання нею службових обов’язків або смерті внаслідок поранення (контузії, 

травми або каліцтва), захворювання, отриманих під час виконання нею службових 

обов’язків». В той час, як згідно з п. 1 ч. 2 ст. 16 Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовцям вона 

виплачується у разі «загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним 

обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням 

ним обов’язків військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, 

протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків 

військової служби».  

Крім цього, згідно з п. 4 ч. 2 нової редакції ст.118 Кодексу одноразова грошова 

допомога призначається та виплачується у разі встановлення особі, звільненій із 

служби цивільного захисту, інвалідності протягом шести місяців після звільнення її 

із служби, а для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), 

звільнених з військової служби такий строк становить три місяці (п. 5 ч. 2 ст.16 Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»). 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація 

законопроекту буде здійснюватися в межах асигнувань, передбачених у Державному 

бюджеті України для утримання ДСНС. 

Зважаючи на викладене, Комітет  в и р і ш и в: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати 

одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової 

втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту (реєстр. № 4286 від 29.10.2020), поданий 

Кабінетом Міністрів України, включити до порядку денного четвертої сесії та 

розглянути на пленарному засіданні Верховної Ради України. За результатами 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити 

народного депутата України Шахова С.В.   

               
Голова Комітету                                                                      О. БОНДАРЕНКО 

 


