ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02

До реєстр. № 3555 від 28.05.2020 р.

Голові Комітету Верховної Ради України з
питань національної безпеки, оборони та розвідки
О. Завітневичу

Шановний Олександре Михайловичу!
Керуючись положеннями частини 7 статті 93 Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України», Комітет з питань прав людини, деокупації
та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних
меншин і міжнаціональних відносин (далі-Комітет) на своєму засіданні 17
червня 2020 р. розглянув проект Закону Про внесення зміни до статті 19 Закону
України "Про Державну прикордонну службу України" щодо отримання
інформації про осіб, які перетинали державний кордон України реєстр. № 3555
від 28.05.2020 р., внесений Кабінетом Міністрів України.
Зазначеним законопроектом передбачається закріплення законодавчих
підстав для створення механізму обміну інформацією між Міністерством
соціальної політики України та Державною прикордонною службою України з
метою здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства
під час визначення права громадян на призначення (отримання) державних
виплат, а також виявлення можливих зловживань або фактів надання
недостовірних даних, що призводить до нецільового використання бюджетних
коштів на зазначені цілі.
Під час обговорення законопроекту членами Комітету були висловлені
зауваження до вказаного проекту Закону. Так, було зазначено, що відповідно до
Рішення № 7-р/2018 Конституційного Суду України від 11 жовтня 2018 року
(справа №1-123/2018(4892/17) повноваження державних органів на безоплатне
отримання інформації, що містять персональні дані, є дискреційними. Члени
Комітету вважають, що законопроектом пропонується аналогічна за своїм
характером норма, яка не передбачає вказаних Конституційним Судом України

захисних елементів. Проект Закону, який передбачає обробку персональних
даних, має містити положення про права суб’єкта таких даних. Крім того, було
зазначено, що в законопроекті необхідно конкретизувати склад відомостей, які
передаються центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, про
громадян України, які перетинали державний кордон або в’їжджали/виїжджали
на тимчасово окуповану територію/з тимчасово окупованої території, а також
викласти норми щодо порядку передавання таких відомостей.
За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення рекомендувати Комітету
Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки
внести пропозицію до Верховної Ради України проект Закону Про внесення
зміни до статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України"
щодо отримання інформації про осіб, які перетинали державний кордон України
реєстр. № 3555 від 28.05.2020 р., внесений Кабінетом Міністрів України, за
результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання.
З повагою,

Голова Комітету
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