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. №2297 від 22.10.2019 р.
ВЕРХОВНА РАДА 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 на своєму засіданні, проведеному 16 червня 2021 року в
режимі відеоконференції, розглянув проект Закону України про внесення зміни до
статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб" щодо щомісячної адресної допомоги, реєстр. №2297 від 22.10.2019 року,
поданий народними депутатами України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В.
За твердженням ініціаторів метою вказаного законопроекту є посилення
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб шляхом підвищення щомісячної
адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг, до рівня прожиткового мінімуму для відповідних
соціальних і демографічних груп населення.
Для досягнення поставленої мети проектом Закону пропонується доповнити
статтю 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб" новою частиною, якою передбачається:
1) внутрішньо переміщені особи мають право на отримання щомісячної
адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг, у таких розмірах:
для працездатних осіб, для осіб, які втратили працездатність, дітей (в тому числі
дітей, які після досягнення повноліття продовжують навчання за денною формою в
закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної
(професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення таких закладів, але не довше
ніж до досягнення ними 23 років) – прожитковий мінімум для відповідних
соціальних і демографічних груп населення;
для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю – 130 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для осіб з інвалідністю II групи – 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність;
для осіб з інвалідністю III групи – прожитковий мінімум для осіб, які втратили
працездатність;

2) порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку від
15.01.2020 року зазначив, що проект закону має вплив на показники бюджету
(призведе до збільшення видатків державного бюджету). У разі прийняття
відповідного закону до 15 липня 2020 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня
2021 року, а після 15 липня 2020 року – не раніше 1 січня 2022 року (або 1 січня
наступного за цим року залежно від часу прийняття закону).
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій,
розглянувши поданий законопроект на своєму засіданні 01.07.2020 р., вирішив
рекомендувати вказаний проект Закону повернути суб’єктам законодавчої
ініціативи на доопрацювання.
Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 04.06.2020 року
висловлює зауваження та пропозиції до законопроекту.
Центральні органи виконавчої влади не підтримують законопроект у
запропонованій редакції та звертають увагу, що до проекту Закону не подано
пропозиції щодо видатків, які слід скоротити, та/або пропозиції щодо джерел
додаткових доходів для покриття збільшення видатків, що унеможливлює подання
висновку про вартісну величину впливу законопроекту на дохідну та/або видаткову
частину бюджету.
Під час обговорення законопроекту було вказано, що запропоновану у проекті
Закону ініціативу доцільно розглядати в контексті внесення змін до відповідних
підзаконних нормативно-правових актів, які нині регулюють це питання.
За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній
Раді України проект Закону України про внесення зміни до статті 7 Закону України
"Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо щомісячної
адресної допомоги, реєстр. №2297 від 22.10.2019 року, поданий народними
депутатами України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В., за наслідками розгляду
в першому читанні повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України
співдоповідачем з цього питання 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.
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