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До реєстр. № 4495 від 15.12.2020 р.

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 на своєму засіданні 17 березня 2021 року
розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про
правовий статус осіб, зниклих безвісти» реєстр. № 4495 від 15.12.2020 р.,
внесений народним депутатом України Остапенком А. Д. та іншими
народними депутатами України.
Законопроект розроблено з метою врегулювання питання визначення
правового статусу осіб, зниклих безвісти та забезпечення правового
регулювання відносин, пов’язаних з обліком цих осіб та їх розшуком, шляхом
залучення до складу Комісії з питань осіб, зниклих безвісти представників
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів
сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та представників
Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого віднесено
питання соціального захисту прав громадян та соціального захисту прав
ветеранів.
Прийняття законопроекту обґрунтовується також необхідністю
надання повноважень центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників
Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється
чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» на внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти
за особливих обставин та включення вказаного вище центрального органу
виконавчої влади до органів, уповноважених на облік осіб, зниклих безвісти
за особливих обставин.

За інформацією суб’єктів законодавчої ініціативи –прийняття та
реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків із Державного
бюджету України.
Згідно з висновком Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету (від 17 лютого 2021 року, протокол №78) проект Закону про
внесення змін до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих
безвісти» (реєстр. №4495 від 15.12.2020) є таким, що має вплив на показники
державного бюджету (може призвести до збільшення видатків). У разі
прийняття відповідного закону до 15 липня 2021 року він має вводитися в дію
не раніше 1 січня 2022 року, а після 15 липня 2021 року – не раніше 1 січня
2023 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття
закону).
Головне науково-експертне Управління у своєму висновку до
законопроекту (№ 16/03-2021/83993 від 09.03.2021 р.) наводить низку
зауважень та пропозицій, але не робить узагальнюючого висновку щодо
законопроекту.
Народними депутатами України – членами Комітету під час розгляду
та обговорення законопроекту наголошувалось на необхідності внесення
змін до чинного Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих
безвісти», які дозволять зробити його більш ефективним в існуючих в
державі соціально-політичних умовах.
За результатами розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати
Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону
України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» реєстр. № 4495 від
15.12.2020 р., внесений народним депутатом України Остапенком А. Д. та
іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому
читанні прийняти за основу.
Співдоповідачем з цього питання під час його розгляду на пленарному
засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України –
Голову Комітету Верховної Ради України 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 Лубінця Дмитра Валерійовича.
Голова Комітету
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