До реєстр. № 4389 від 17.11.2020 р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-40-35, e-mail: spvr@rada.gov.ua

Верховна Рада України

За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д. О., відповідно
до статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів розглянув на своєму засіданні 1 березня 2021
року проект Закону «Про Захисників / Захисниць України та членів їх сімей»
(реєстр. № 4389), поданий народним депутатом України Остапенком А. Д.
Проект Закону (реєстр. № 4389) розроблено з метою підвищення якості
життя та визначення гарантій прав на відповідний рівень життя, надання
можливості для самореалізації, створення умов для забезпечення фізичного та
психічного здоров’я, формування суспільної поваги до Захисників України,
Захисників України з інвалідністю, Захисників України з особливими бойовими
заслугами, членів сімей загиблих (померлих) Захисників України та вшанування
пам’яті загиблих.
Для реалізації цієї мети пропонується змінити підхід до надання статусів та
пропонується передбачити такі статуси як: Захисник України; Захисник України
з інвалідністю; Захисник України з особливими бойовими заслугами; Член сім’ї
загиблого (померлого) Захисника України. Зміст законопроекту передбачає
оновлення системи державних гарантії для кожного із зазначених статусів.
Також законопроект впроваджує: додатковий пакет до загальної програми
державних гарантій медичного обслуговування населення медичних послуг та
лікарських засобів; право на психологічну підтримку на законодавчому рівні;
програми кредитування житла та компенсації за купівлю житла; компенсацію
вартості навчання в державних та приватних вищих навчальних закладах за
відповідним рівнем професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або
вищої освіти; право на професійну орієнтацію та часткову оплату послуг з
перекваліфікації або підвищення кваліфікації; компенсацію за надання
соціальних послуг; інформування про наявні гарантії.
Законопроект зберігає право на: санаторно-курортне лікування;
позачерговий капітальний ремонт житла; пільги на житлово-комунальні послуги;
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трудові гарантії; право на безкоштовний проїзд; першочергове відведення
земельних ділянок; право на безоплатну правову допомогу.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у своєму висновку
зауважує, що підтримує в цілому ідею законопроекту щодо необхідності
підвищення рівня державної підтримки та соціального захисту Захисників
України, членів сімей загиблих (померлих) Захисників України. Водночас
вважає, що впроваджувати відповідні додаткові гарантії для вказаної категорії
осіб доцільно в межах діючого законодавства, зокрема, шляхом внесення
відповідних змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».
Міністерство соціальної політики України повідомляє, що запровадження
положень законопроекту матиме вплив на видатки Державного бюджету
України, а його прийняття потребує врахування позиції Міністерства фінансів
України щодо можливості його реалізації.
Міністерство охорони здоров’я України вважає за необхідне розвивати та
удосконалювати вже існуючі пакети медичних послуг за програмою медичних
гарантій, деталізувавши їх з урахуванням нагальних потреб для пацієнтів
незалежно від їх статусу та здійснювати закупівлю медичних послуг, необхідних
пацієнту, відповідно до обсягу видатків Державного бюджету України.
Міністерство фінансів України вважає що законопроект не відповідає
положенням Бюджетного кодексу України а саме: статті 7 щодо дотримання
принципу збалансованості, оскільки його реалізація призведе до
розбалансування видатків та доходів Державного бюджету України; частині
першій статті 27, згідно з якою розробник до законопроекту має надати
фінансово-економічні розрахунки та обґрунтування щодо потреби в бюджетних
коштах, необхідних для реалізації законопроекту, а також пропозиції про
внесення змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету
та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення його
збалансованості.
Також, всупереч частині третій статті 91 Регламенту Верховної Ради
України, до законопроектів не надано фінансово-економічних обґрунтувань
(включаючи відповідні розрахунки) щодо змін показників бюджету внаслідок
його прийняття.
Окрім цього, законопроект потребує узгодження з передбаченими статтею 7
Бюджетного кодексу України принципом збалансованості та частиною третьою
статті 27 цього кодексу, відповідно до якої, закони України або їх окремі
положення, які впливають на показники бюджету приймаються після 15 липня
року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного
періоду що настає за плановим.
Міністерство у справах ветеранів України вважає за доцільне доопрацювати
законопроект.
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Народні депутати України – члени Комітету на своєму засіданні 1 березня
2021 року схвалили цей висновок та прийняли рішення рекомендувати Верховній
Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання проект Закону «Про Захисників / Захисниць України та
членів їх сімей» (реєстр. № 4389).
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