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

Голові Комітету
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Шановна Галино Миколаївно!
За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д. О. та
відповідно до частини сьомої статті 93 Регламенту Верховної Ради України
Комітет 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 розглянув на своєму засіданні 17 березня 2021 року
(Протокол № 27) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів
України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що
звертаються за вчиненням консульських дій (реєстр. № 4539), поданий
Кабінетом Міністрів України.
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є
забезпечення державою гарантій соціального захисту громадян України,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1
і 2, осіб з інвалідністю І, ІІ груп, дітей з інвалідністю, а також врегулювання
питання застосування пільги зі сплати консульського збору за оформлення
паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не досягли
16-річного віку.
Для досягнення зазначеної мети пропонується внести до законів України
«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус» та «Про нотаріат» зміни, відповідно до яких з 01.01.2022 окремим
категоріям громадян України надаються пільги з оплати консульського збору
при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон та
вчиненні нотаріальних дій у закордонних дипломатичних установах України.
Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 18.02.2021
висловлює зауваження та пропозиції до законопроєкту, зокрема щодо
доцільності передбачити звільнення від справляння консульського збору при

оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон та зверненні за
вчиненням нотаріальних дій за кордоном також і для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа тощо.
Комітет вважає, що законопроєкт р. № 4539 заслуговує на увагу та
підтримку, оскільки його положення спрямовані на удосконалення
законодавства у сфері соціального захисту найбільш вразливих верств
населення шляхом створення правових підстав для встановлення пільг окремим
категоріям громадян України при сплаті консульського збору за кордоном. А
саме: здійснення на безоплатній основі найбільш затребуваних консульських
дій (оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, вчинення
нотаріальних дій) для громадян України, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1 і 2, осіб з інвалідністю І,
ІІ груп, дітей з інвалідністю.
За підсумками обговорення Комітет прийняв рішення: надіслати
висновок головному Комітету з питань соціальної політики та захисту прав
ветеранів щодо підтримки прийняття проєкту Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян
України, що звертаються за вчиненням консульських дій (реєстр. №4539 від
24.12.2020р.), внесеного Кабінетом Міністрів України, за підсумками розгляду
Верховною Радою України у першому читанні за основу.
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