До реєстр. № 4521 від 18.12.2020, поданого
Кабінетом Міністрів України.

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 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та статті 93
Регламенту Верховної Ради України Комітет Верховної Ради України з питань
соціальної політики та захисту прав ветеранів 10 березня 2021 року розглянув
проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо
підтримки волонтерської діяльності (реєстр. № 4521) (далі Проект № 4521),
внесений Кабінетом Міністрів України.
Проектом № 4521 передбачено розроблення механізму протидії фіктивній
волонтерській діяльності як засобу отримання іноземцями / особами без
громадянства посвідки на тимчасове проживання в Україні.
Зокрема, внести зміни до Закону України ,,Про волонтерську діяльність”,
якими передбачити ведення Переліку організацій / установ, які залучають до
провадження волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства (далі
– Перелік), відповідність цих організацій / установ встановленим вимогам,
взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань, пов’язаних з
включенням організації / установи до Переліку, обов’язки організацій / установ,
які мають намір залучати іноземців та осіб без громадянства до провадження
волонтерської діяльності.
Крім того, також пропонується внести зміни до Закону України ,,Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, якими узгодити норми
цього Закону із запропонованими змінами до Закону України ,,Про волонтерську
діяльність” в частині ведення Переліку центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності.
На думку авторів законопроекту прийняття матиме вплив на ключові
інтереси громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які залучаються
до провадження волонтерської діяльності; організацій / установ, які залучають
іноземців та осіб без громадянства до провадження волонтерської діяльності;
державу Україну.
Служба безпеки України (далі - СБУ) звертає увагу на наступне,
законопроектом передбачено, що СБУ проводитиме перевірку іноземця стосовно
наявності/відсутності з його боку загроз національній безпеці України. У зв’язку
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з цим слід зазначити, що законодавством розрізняють поняття “національної” і
“державної” безпеки. Законом України “Про національну безпеку України”
визначено компетенцію, завдання різних державних органів у сфері національної
безпеки. Відповідно до статті 19 цього Закону на СБУ покладено забезпечення
державної безпеки. Тому СБУ пропонує передбачити у законопроекті, що
Служба безпеки України проводитиме перевірку іноземця в частині
наявності/відсутності з боку іноземця загроз саме державній, а не національній
безпеці України.
Також СБУ зазначає, що законопроектом не передбачено положень, які б
передбачали можливість відмовити організації, яка вже включена до переліку
організацій, у залученні до волонтерської діяльності нового іноземця без
виключення цієї організації з відповідного переліку.
Водночас Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція
України, Державна міграційна служба України, Адміністрація Державної
прикордонної служби України не мають пропозицій і зауважень до
законопроекту.
Крім того, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство у
справах ветеранів України підтримують прийняття законопроекту.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив, що
Проект № 4521 підтримується із зауваженнями.
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерство фінансів
України зазначають, що зазначений законопроект не має впливу на показники
бюджету.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
висловлює низку зауважень до законопроекту.
З огляду на зазначене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді
України включити вказаний законопроект до порядку денного п’ятої сесії
Верховної Ради України дев’ятого скликання та прийняти його за основу з
урахуванням пропозицій Служби безпеки України (лист № 16/Г-3/38/397 від
21.01.2021) відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради
України.
Виступити на засіданні Верховної Ради України з цього питання доручено
голові Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту
прав ветеранів Третьяковій Галині Миколаївні.
Проект Постанови додається.
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