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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
на проєкт Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих  актів України щодо соціального захисту 

осіб рядового і начальницького складу та умов проходження 
служби цивільного захисту, внесений  народними депутатами України 
Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В., Лабунською А.В. та іншими

(реєстр. № 7284)

За дорученням Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О.
від 14.04.2022 Комітет з питань екологічної політики та природокористування на 
своєму засіданні 28.04.2022 (протокол № 122) розглянув проєкт Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту осіб 
рядового і начальницького складу та умов проходження служби цивільного захисту 
(реєстр. № 7284 від 14.04.2022), внесений народними депутатами України 
Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В., Лабунською А.В. та іншими.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є 
врегулювання питання проходження служби цивільного захисту, у тому числі в 
особливий період, забезпечення належного соціального захисту осіб рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту.

Проєктом Закону передбачається внесення змін до Кодексу цивільного 
захисту України, Кодексу законів про працю та Дисциплінарного статуту служби 
цивільного захисту, Законів України «Основи законодавства про охорону здоров’я» 
та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб». Серед запропонованих змін необхідно відмітити наступні.

Законопроєктом пропонується врегулювати питання збереження 
висококваліфікованих кадрів через надання можливості приймати на службу або 
продовжити перебування на ній громадян України із числа осіб, звільнених із служби 
цивільного захисту, які визнані лікарсько-експертними комісіями, непридатними до 
служби за станом здоров’я через захворювання (поранення). Такі особи будуть 
проходити службу виключно на посадах, що не пов’язані з підвищеним ризиком для 
життя або здоров’я.

На цей час не в повній мірі вирішено питання забезпечення осіб рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту та членів їх сімей соціальним 
захистом, що потребує врегулювання на законодавчому рівні. 



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 і потребують суттєвого перегляду, так само й у 
частині порядку нарахування та виплати, у зв’язку з чим стаття 118 Кодексу 
цивільного захисту України доповнюється новими нормами статей 1181-1184.

Кодексом цивільного захисту України передбачено функціонування 
лікарсько-експертних комісій центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері цивільного захисту, а також визначається низка їх 
повноважень в частині встановлення придатності до проходження служби 
цивільного захисту, а також необхідності направлення на медико-психологічну 
реабілітацію. У той же час, чинною редакцією Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я» (стаття 70) регламентовано лише 
проведення військово-лікарської експертизи для потреб утворених відповідно до 
законів військових формувань та не передбачено здійснення в системі ДСНС 
лікарської експертизи.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 
проаналізувавши законопроєкт, висловило до нього ряд зауважень. Серед них слід 
відмітити наступні.

У проєкті пропонується виключити із частини 4 статті 117 Кодексу цивільного 
захисту України абзац 2, у якому передбачено, що «пільги, передбачені цією 
частиною, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу 
сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини 
доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України». Зазначається, що запропонований механізм 
забезпечення санаторно-курортним лікуванням, незалежно від розміру 
середньомісячного сукупного доходу сім’ї осіб рядового і начальницького складу 
служби цивільного захисту, може поставити їх у нерівне становище з іншими 
особами, зокрема, військовослужбовцями та членами їх сімей, яким вказане 
санаторно-курортне лікування надається «за умови, якщо розмір середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не 
перевищує трьох прожиткових мінімумів» (абзац 2 пункту 3 статті 11 Закону України 
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»). 
Відповідна пропозиція проєкту вважається дискусійною також з огляду на те, що 
надання соціальної підтримки (у тому числі – пільг) всім особам, незалежно від рівня 
їх доходів, зменшує обсяг ресурсів для допомоги менш платоспроможним 
категоріям службовців. За цих умов більш прийнятним вбачається розгляд 
можливості підвищення розміру такого доходу, як умови отримання допомоги 
(наприклад, для рівня, який встановлений для військовослужбовців та членів їх 
сімей).

У проєкті пропонується внести зміни до першого і другого речення частини 3 
статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб», відповідно до яких пенсіонерам служби цивільного 
захисту (за прикладом пенсіонерів військової служби), у разі прийняття їх за 
контрактом на службу цивільного захисту на особливий̆ період на строк до його 



закінчення або до дня фактичного звільнення, виплата пенсій не припиняється. Після 
звільнення зі служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням 
додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу за контрактом, 
у тому числі, шляхом укладення нового контракту на проходження служби 
цивільного захисту до дня фактичного звільнення. Проте відзначається, що для 
надання таких прав для військових пенсіонерів Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців» 
від 04.07.2020 № 680-IX були внесені зміни до пункту 7 частини 1 статті 22 Закону 
України «Про військовий обов'язок і військову службу», якими збільшено граничний 
вік перебування на військовій службі під час особливого періоду. Зокрема, такий вік 
наразі становить: для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського 
складу, молодшого та старшого офіцерського складу – 60 років; вищого 
офіцерського складу – до 65 років. Натомість, відповідно до ч. 1 ст. 105 Кодексу 
цивільного захисту України граничний вік перебування на службі цивільного 
захисту встановлюється:  1) для осіб рядового, молодшого і середнього 
начальницького складу – до 50 років; 2) для осіб старшого начальницького складу – 
до 55 років; 3) для осіб вищого начальницького складу – до 60 років. Отже, для 
реалізації̈ запропонованого у проекті припису вважається за доцільне збільшити 
граничний вік перебування на службі цивільного захисту під час особливого періоду 
шляхом внесення відповідних змін до статті 105 Кодексу.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій вважає за можливе за 
результатами розгляду законопроєкту в першому читанні прийняти його за основу.

Міністерство юстиції України надало ряд зауважень до законопроєкту, які 
можливо опрацювати до другого читання.

Міністерство фінансів України зауважило, що законопроект потребує 
доопрацювання. Зокрема, пропонується виключити підпункт 4 пункту 1 розділу І 
проєкту Закону (щодо скасування критеріїв урахування доходів під час надання пільг 
на санаторно-курортне лікування особам рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту) та надати фінансово-економічні розрахунки з метою визначення 
його впливу на видатки державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду України 
в умовах воєнного стану.

Як зазначено у пояснювальній записці, реалізація проєкту не потребує 
додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України 
та місцевих бюджетів.

Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив висновок та прийняв 
рішення рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту осіб 
рядового і начальницького складу та умов проходження служби цивільного захисту 
(реєстр. № 7284 від 14.04.2022), внесений народними депутатами України 
Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В., Лабунською А.В. та іншими, включити до 
порядку денного сьомої сесії та розглянути на пленарному засіданні Верховної 
Ради України. За результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

Співдоповідачем на пленарному засіданні із зазначеного питання 
визначено народного депутата України Мандзія С.В. 
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